
COLIGAÇÃO “SÃO SEBASTIÃO DE VOLTA PARA SEU POVO” 

  

   

PROPOSTAS DE GOVERNO  

  

  

  

  

APRESENTAÇÃO  

  

Queremos avançar no ciclo do desenvolvimento, com inclusão social, geração de 

empregos, na melhoria da qualidade de educação e saúde, respeito ao meio 

ambiente, promoção de nossas manifestações culturais, incentivo ao turismo e no 

bem-estar de nossa população.  

Pretendemos aprofundar o processo de reforma urbana, com investimentos que 

garantam acesso à moradia digna e a serviços urbanos essenciais, em especial de 

saneamento básico, água, luz e transporte público.  

Vamos ampliar as oportunidades de emprego, trabalho e renda, com medidas que 

impulsionem os investimentos públicos e privados.  

Garantiremos aos jovens a retomada de políticas públicas que lhes garantam o 

acesso ao ensino de qualidade, à cultura, ao esporte, ao lazer e ao emprego digno.  

Temos como proposta avançar na consolidação de um sistema de Saúde eficiente, 

nos atendimentos primário, secundário e terciário, e recuperando o Hospital de 

Clínicas de São Sebastião. É proposta a retomada de iniciativas governamentais 

para desenvolver regiões de nossa cidade, seguindo cada uma sua vocação natural.  

 A Educação de qualidade para uma Vida Cidadã deve ser estendida ao alcance de 

todos como instrumento de conhecimento e cultura. Será dada ênfase ao acesso à 

escola pública democrática e de qualidade.  



Inclusão digital e acesso mais amplo à educação profissional, técnica e tecnológica 

também serão priorizados.  

Vamos incentivar o desenvolvimento da Cultura em São Sebastião, promovendo 

seu acesso, pensada não só como memória ou ato criativo espontâneo ou artístico, 

mas como conhecimento. 

  

GESTÃO PÚBLICA  

   

Choque de gestão. Gastar menos com a administração e mais com a população, há 

necessidade premente de termos mais investimentos e menos custeio da máquina 

pública.  

Além disso, propomos uma administração transparente, integradora e planejada da 

cidade, com a participação efetiva dos diversos grupos sociais, através de 

instrumentos inovadores e democráticos. A gestão promoverá uma inversão de 

prioridades, buscando a máxima qualidade na prestação de serviços a seus 

munícipes.   

Fundamental entender que a boa gestão pública implica em funcionalismo público 

motivado e valorizado, para tanto manteremos direitos e implementaremos mais 

ganhos à classe dos servidores públicos municipais.  

  

PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  

   

O objetivo é planejar uma cidade que promova o seu desenvolvimento, dentro dos 

princípios de inclusão social e de sustentabilidade ambiental, um desafio de uma 

gestão comprometida com a qualidade de vida de seus habitantes e a integridade 

dos recursos naturais.  

A política de planejamento e meio ambiente deve estar baseada nas particularidades 

sociais, econômicas e ambientais locais. Isso significa promover o 

desenvolvimento do município, buscando soluções para os problemas locais como 

a ocupação irregular do solo, a degradação ambiental e a pobreza, através de ações 

integradas e participativas.   



Para que isso seja efetivado, é preciso democratizar os processos decisórios, 

fortalecendo a participação ativa dos diversos grupos sociais na definição de 

prioridades e de soluções adequadas a realidade local, coibindo processos 

burocráticos e corrupção.   

Dessa forma, propomos uma atuação direta e integrada em áreas abrangentes e 

inter-relacionadas, incluindo Uso e Ocupação do Solo, Resíduos Sólidos, 

Saneamento Básico, Transporte, Educação Ambiental e Fiscalização.   

   

Uso e ocupação do solo  

 

- Revisão dos instrumentos urbanísticos como zoneamento, parcelamento do solo, 

áreas de interesse social, visando regulamentar o uso do solo urbano.   

 - Elaboração de uma política participativa habitacional integrada com uma política 

de promoção social e em parceria com os diversos segmentos envolvidos.   

 - A ampliação de áreas públicas e de lazer, bem como a instalação de 

equipamentos, atraindo o uso desses espaços para festividades e como pontos de 

encontro.  

  

 Resíduos Sólidos  

  

Propomos uma solução regionalizada no Litoral Norte, com o respaldo dos órgãos 

técnicos envolvidos, indicando eventual área em nossa região que possa ser 

utilizada como aterro sanitário, e que os municípios envolvidos entendam a 

gravidade do problema e negociem conscientemente a questão.  

Reiteramos um posicionamento favorável à prática da prevenção e do 

planejamento, também na questão dos resíduos sólidos, e consideramos 

fundamental o estabelecimento de um Plano Gestor que contemple através de 

projetos específicos e interligados, os vários aspectos dos resíduos sólidos.  

 É primordial que se restabeleça a separação do lixo, incentivando e estimulando a 

reciclagem, promovendo inclusive contratos de gestão participativa com a 



sociedade civil para a coleta seletiva, o poder público deve oferecer a estes 

parceiros, áreas devidamente adaptadas para a seleção dos materiais, bem como 

garantias de colocação dos produtos no mercado consumidor.  

  

Projetos de Manejo Sustentável da Flora e Fauna  

  

Acreditamos na importância de incentivar projetos de manejo sustentável da flora 

e fauna silvestre, visando à promoção de uma alternativa   econômica aos grupos 

locais, bem como o fomento à pesquisa ambiental, apoiando iniciativas 

governamentais e de ONGs já existentes, que visam à promoção da Agricultura 

Sustentável; do Manejo da Fauna Silvestre; do manejo da flora nativa e do cultivo 

do palmito e outros similares, buscando expandir sua área de atuação, capacidade 

técnica, logística e de comercialização e dando atenção especial aos índios guaranis 

da Aldeia Indígena do Rio Silveiras no município.   

  

Mais propostas  

  

•  Expandir as ações de educação ambiental, promovendo campanhas de consumo 

consciente e capacitação de lideranças  

• Promover a compatibilização das políticas de infraestrutura com desenvolvimento 

sustentável  

•  Organizar mutirões de limpeza e Educação Ambiental  “Porta a Porta” em todos 

os bairros  

  

PESCA  

  

•  Construir o entreposto de pesca do Distrito de São Francisco, com píer para 

embarque-desembarque e carga-descarga, com fábrica  de gelo, combustível, 

estaleiro, pontos de venda direto ao consumidor (parceria para a criação do SIF 

municipal) e área administrativa.   



•  Retomar ações e programas que visam reorganizar a cadeia produtiva da pesca  

• Aprofundar o processo de inclusão social e econômica dos pescadores, 

especialmente as ações de assistência técnica, crédito, comercialização e direitos 

sociais 

•  Retomar o apoio as representações dos pescadores  

•  Recuperar os ranchos de pescadores existentes e propor novos, para incremento 

à pesca artesanal e como importante tema de turismo cultural. 

   

 TRANSPORTES  

  

•  É vital para o futuro do município o estudo e implantação de alternativas de 

acesso ao Porto de São Sebastião e para o turismo, com isto melhorando o fluxo de 

trafego urbano, revendo a malha viária urbana para melhor acesso aos serviços 

públicos.  

 •  Criar linhas de transporte interbairros, em carros menores e com maior 

frequência, em especial na Costa Sul do município, onde os horários são muito 

dilatados e várias regiões não são atendidas.   

•  Retomada da implantação dos terminais de passageiros de ônibus urbanos e o do 

programa Vai e Volta.  

 •  Ações que privilegiem o pedestre e o ciclista, através de ampliação e melhoria 

de calçamentos e ciclovias.  

  • Melhorar a qualidade das vias públicas, buscando parcerias para a manutenção, 

perenização ou calçamento, sobretudo de vias de acesso a edifícios escolares, 

incrementar um projeto de readequação e adaptação de nossas calçadas, ao longo 

do município.  

•  Propor áreas para estacionamento de caminhões que se destinam ao porto, com 

liberação programada.  

. Implantar o programa Caminho dos Sertões, visando dar acesso mais seguro as 

comunidades que ocupam os sertões de nosso município. 

   



POLÍTICA DE TURISMO  

O Turismo é apontado em todos os estudos sobre o desenvolvimento do município 

como a atividade de maior potencial econômico, que poderá gerar um 

desenvolvimento sustentável e justo, gerando empregos estáveis e duradouros, 

capaz de possibilitar ainda um bem-estar social e a qualidade de vida desejada por 

toda a comunidade.   

O setor será tratado de maneira profissional em todos os seus segmentos, como 

turismo náutico, turismo de negócios, turismo de aventura, turismo histórico e 

turismo de eventos, entre outros, com a efetivação de um calendário de eventos, 

visando fomentar a vinda de turistas ao Município também na baixa temporada.  

 •  Retomar as tratativas para viabilizar o embarque e desembarque de passageiros  

de navios de cruzeiros, bem como as paradas  

•  Concluir as obras da Praia da Aventura, visando garantir a entrada de São 

Sebastião no segmento do Turismo de Negócios e no Turismo de Aventura  

•  Investir e formatar novos roteiros turísticos ao longo de nosso município.   

 •  Recuperar os espaços existentes e implantar novos projetos  urbanísticos ao 

longo do município. 

 •  Valorização e resgate de nossas festas e eventos, como a festa do Padroeiro, o 

aniversário da cidade, o Glorifica Litoral, as festas tradicionais de nossas 

comunidades, corridas de canoa, eventos esportivos, festivais gastronômicos, etc.. 

  

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO  

   

A escola como instituição com a função de transmitir ao aluno os conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade, contribuindo para a formação do 

cidadão; deve estar comprometida politicamente e ser capaz de interpretar as 

carências reveladas pela sociedade, direcionando essas necessidades em função de 

princípios educativos capazes de responder às demandas sociais.  

 A necessidade de promover a articulação entre a escola e a comunidade a que serve 

é fundamental. O entendimento de que a escola não é um órgão isolado do contexto 

global de que faz parte deve estar presente no processo de organização, de modo 



que as ações a serem desenvolvidas estejam voltadas para as necessidades 

comunitárias, com responsabilidade, participação, cooperação, projetos e atuação 

conjunta. Nesse sentido, o Plano Municipal de Educação será elaborado com a 

participação de todos os segmentos da sociedade, mediante censo escolar que 

possibilite o conhecimento da realidade educacional.   

• Manter o caráter democrático e participativo das decisões sobre política 

educacional  

 •  Ampliação progressiva de vagas em creches, berçários e pré-escolas por meio 

de construção de novas creches e melhor aproveitamento das já existentes, e 

ampliação das EMEIs, que comportam educação infantil de 0 a 6 anos. Discutir a 

abertura de creches aos finais de semana, nas comunidades onde a atividade dos 

pais demandam por este serviço. 

 •  Implantar em parceira uma unidade da APAE na Costa Sul  

 •  Ampliação substantiva das vagas para Educação de jovens e adultos.  

 •  Adequar as unidades escolares para inclusão de portadores de necessidades 

especiais, garantindo o acesso à escola comum com um acompanhamento 

psicopedagógico.   

 •  Revisar o Plano Municipal de Educação. 

 • Dar continuidade ao processo de implantação de Escolas Técnicas 

Profissionalizantes, em um sistema de cooperação entre União, Estado e Município  

 •  Ampliar o sistema de laboratórios de informática na rede de ensino municipal  

 •  Finalizar o Plano de Cargos e Carreira do Magistério  

 •  Construir o Centro de Formação do Educador  

 

   

Democratização da Gestão  

 • Compromisso com a qualidade do ensino e com os interesses da população 

usuária.  



 • A democracia só se efetiva por ações e relações que se dão na realidade concreta, 

em que a coerência democrática entre o discurso e a prática é um aspecto 

fundamental.  

 • Formação e fortalecimento dos Conselhos de Escola deliberativos, com 

autonomia e democráticos, por meio dos quais se chegará ao Conselho Municipal 

de Educação.  

   

Democratização do Conhecimento  

 

 •  Construindo a qualidade social da Educação  

 •  Fazer da escola espaço de construção do conhecimento e de valores éticos como 

a solidariedade, desencadeando um movimento de reorientação curricular que 

articule os valores locais (história, geografia da região) com a ciência e a cultura 

universalmente produzida; retomando o processo de formação permanente de 

educadores, valorizando os horários  coletivos  de trabalho pedagógico, 

melhorando os salários dos trabalhadores em educação a ser negociada 

permanentemente com as  entidades representativas do funcionalismo.  

 •  Articular o espaço escolar aos espaços culturais, de esporte e lazer, visando a 

educação integral da criança, do adolescente e do jovem, transformando as escolas 

em centros de solidariedade. As escolas se constituem na maior rede solidária 

existente no país e podem perfeitamente servir a outras atividades a serem 

desenvolvidas nos fins de semanas, e em plena sintonia com a organização 

comunitária. Podem abrigar cursos de formação e treinamento profissional, como 

alfabetização, informática e cursos pré-vestibulares.  

 • Dar continuidade ao programa de estágio no serviço público, de forma a absorver 

o contingente de jovens no último ano do ensino médio, com a finalidade de dar 

um espaço para “uma primeira experiência” profissional.  

 • Levar as escolas a terem cunho profissionalizante, durante o ensino médio.  

  

Outros Tópicos Relevantes:  

  



• Descentralização de recursos para as unidades escolares, apostando na autonomia 

administrativa pedagógica e financeira da escola.  

 • Aplicação dos 25% dos recursos tributários, exclusivamente em Educação.  

 • A Prefeitura deverá investir em cursos profissionalizantes, eventos, oficinas 

pedagógicas, congressos, seminários.  

 • Continuidade dos cursos de capitação de magistério e afins.  

 • Rever o Estatuto do Magistério referente à reestruturação da carreira.  

 • Apoio à constituição dos Grêmios Estudantis pelo caráter organizativo e 

educativo que encerram, considerando-os espaços de construção de identidade 

sociocultural dos alunos.  

    

POLÍTICA DE SAÚDE  

  

 • Criar Ambulatórios de Atendimento Especializados, onde poderão ser realizadas 

consultas, exames, pequenas cirurgias eletivas e distribuição de medicamentos.  

 • Concluir e adequar as obras do Hospital da Costa Sul  

 • Ampliação e modernização do Hospital Central  

 • Criar a Maternidade com unidade de Neonatologia  

 • Criar o Pronto-Socorro Pediátrico.  

 • Criar a Unidade de Hemodiálise e Quimioterapia e o Centro Municipal de 

Diagnósticos, onde serão realizados os exames subsidiários de laboratórios, 

radiografia, ultrassonografia, endoscopia e outros, centralizando e tornando mais 

rápidos esses exames.  

 • Ampliar horário de atendimento médico e odontológico em unidades 

estratégicas.  

 • Criar o Programa de Internação Domiciliar com atendimento a pacientes crônicos 

em suas próprias casas  



- Criação de um ambulatório de atendimento às vítimas de violência sexual. 

Recomenda-se um local específico, preferentemente fora do espaço físico de 

atendimento comum dos outros pacientes, visando a garantia a privacidade 

durante a entrevista e os exames e gerando um ambiente de confiança, respeito e 

compreensão da situação. O local específico para esse atendimento não deve 

provocar ou produzir constrangimento ou estigma à vítima de violência sexual. 

- Criar atividades de educação permanente com vistas a desenvolver nos 

profissionais envolvidos as competências necessárias para torná-los aptos a 

prestar atenção integrada e humanizada às vítimas de violência doméstica e 

organizar a rede local de atenção à vítima de violência. 

- Desenvolver ações educativas com adolescentes, relacionadas à saúde 

preventiva, cidadania e meio ambiente, por meio de atividades artísticas, culturais 

ou de pré-qualificação profissional, formando multiplicadora para fomentar uma 

Cultura de Paz e de prevenção à violência, a partir de uma construção coletiva 

permitindo por meio de ampla discussão de ideias, fatos estatísticos e 

planejamento 

- Criação de Grupo de Reflexão para homens agressores e identificação dos 

autores da violência na comunidade, objetivando adotar medidas de prevenção e 

assistência. 

- Promover capacitação permanente para todos os Conselheiros Tutelares. 

- Implantação do CRAS Juquehy – hoje o CRAS Boiçucanga abrange um território 

que se estende de Boracéia à Toque –Toque, extrapolando em muito o número de 

famílias referenciadas por equipamento, o que compromete a qualidade do trabalho 

ofertado 

 • Implantar um Centro de Referência para o Idoso, para a Mulher e para o 

Adolescente  

 • Criar Unidade de Saúde Mental para tratamento de dependência química  

  • Informatizar a Central de Regulação, garantindo o acesso dos cidadãos à rede 

hierarquizada de atenção integral à saúde.  

 • Fortalecer os Programas Municipais ligados à Secretaria da Saúde.  

  • Incrementar o sistema de gestão pública do Hospital de Clínicas e dos prontos-

socorros, garantindo uma melhor qualidade de atendimento aos usuários.  



 • Instalar na Costa Sul uma unidade do Centro Municipal de Controle de Vetores 

e Zoonoses e em toda a extensão do Município reconhecer a importância e apoiar 

os trabalhos de ONGs e voluntários protetores dos animais.   

 • Ampliar as equipes de ESF e controle de endemias.  

 • Estímulos para a fixação dos profissionais da saúde em nosso município.  

 • Rever as questões discrepantes entre Fundação de Saúde Municipal e PMSS.  

   

POLÍTICA DE CULTURA  

   

O ser humano, por meio de sua capacidade intelectual, elabora, cria e intervém na 

natureza, modificando-a de acordo com suas necessidades. Dela se utilizando, 

descobre novas técnicas e conhecimentos, modifica e é modificado, cria símbolos 

e por intermédio deles se comunica.  

 O homem segue aprendendo, criando e modificando o mundo - e tudo isso deve 

ser entendido como CULTURA, o grande patrimônio da humanidade, 

transformadora de corpos e mentes. Mais do que nunca, a questão cultural deve 

estar no centro das atenções, já que ela é a verdadeira transformadora das realidades 

sociais. Ela muda o olhar para mudar as mentalidades.  

 A Cultura diz respeito à vida dos povos, dos indivíduos, é o momento essencial 

das pessoas. A Cultura é a alma das coletividades. A Cultura, em geral, é toda uma 

visão do mundo. A implantação de uma Política Cultural consistente e 

verdadeiramente democrática promoverá uma real transformação social, 

revitalizando os traços de identificação de seu povo.  

 Nesse sentido propomos:  

  

Medidas de Democratização Cultural  

 •  A cultura deve deflagrar um processo de transformação social que recupere a 

identidade e autoestima da população.   

 •  Incentivo, fomento e divulgação cultural em todas as suas linguagens, em todas 

as regiões da cidade; promoção de cursos,  oficinas e exposições; facilitar o acesso 



da população a todas as atividades culturais, sejam elas, tradicionais (festas 

religiosas ou sagradas e profanas), populares(Congada de São Benedito do Bairro 

de São Francisco, Caiapó, dança do Jongo e outras);  dar visibilidade  a todas as 

manifestações artísticas, nos mais  diferentes espaços da cidade.  

 •  Incentivos e amplo apoio aos grupos e artistas locais.  

 Medidas de Ocupação e Revitalização do Espaço Urbano  

 •  Criação de novos espaços que visem a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento social e ambiental, integrando os diversos equipamentos e 

espaços - teatro, centros culturais, centros esportivos, praças, ruas, igrejas, espaços 

de entidades como quadras das escolas de samba, o espaço da Praia Grande (para 

eventos) e as escolas, únicos espaços comunitários disponíveis para atividades 

culturais diversas (as escolas podem ser transformadas e sua missão ampliada, 

como uma opção à rua, à droga e à cultura da violência).  

 •  Resgate da Identidade Cultural de cada praia/bairro: insere-se aqui a idéia da 

Pluralidade Cultural, ou seja, existe uma preocupação em respeitar  manifestações  

culturais do caiçara e também da população  que aqui reside, vinda de outros 

Estados, através   de sua expressão criativa, da reconstrução de sua história e busca 

de raízes. Deve-se aproveitar e estimular as diversas experiências já existentes.  

   

Medidas de Resgate de Futuro e de Possibilidades de Inserção Social  

  

•  Abertura de perspectivas para a juventude dos segmentos sociais discriminados, 

iniciando Projetos de Arte-Educação  (como ensinar congada nas escolas); criação 

de Polos Regionais de Cultura Esporte e Lazer, que sirvam de referência e que 

ofereçam alternativas culturais, esportivas e de lazer especialmente para crianças e 

jovens, como cursos e oficinas que promovam a formação e o aperfeiçoamento 

profissional nas várias áreas artístico-culturais e propiciem novas descobertas 

vocacionais.    

• Fornecer aos profissionais da área da cultura, oportunidades para melhor 

atualização e capacitação técnica.  

   



Medidas de Descentralização, Mobilização e Envolvimento Permanente da 

Sociedade na Gestão Cultural  

  

•  Criação de Conselhos de Cultura nos bairros para promover a participação da 

população, e que sirvam como centros de debate dos cidadãos sobre as questões 

que envolvem a comunidade.  

 •  O jovem deve ser visto como potencial a ser desenvolvido, e não mais como um  

problema a ser debelado.  

 • Devem ser implementados projetos específicos para a Terceira Idade, 

incentivando o intercâmbio entre as gerações.  

 •  Deve-se promover a discussão dos critérios para aplicação na área da cultura dos 

recursos financeiros, sejam eles do Município ou provenientes da iniciativa 

privada.  

  

  

Medida de Integração da Cultura com as Políticas Sociais  

  

•  Implementação de uma Política de Integração das áreas de Educação, Cultura, 

Esportes, Lazer e Saúde; disseminação pela cidade de projetos de Arte-Educação, 

que visem a inserção social, especialmente da juventude e Terceira Idade; 

campanhas educativas na área da Saúde através do teatro (utilização das oficinas 

de teatro), da música e dança.  

 •  Serão beneficiados pelo projeto, toda a população da cidade de São Sebastião, 

os artistas e os produtores culturais em geral; o funcionalismo, incentivado a 

resgatar sua autoestima através de propostas de capacitação e pela reavaliação de 

adequação ao cargo, função e salário; os estudantes envolvidos no projeto como 

estagiários e monitores.  

  

Outras propostas  

  



•  Criar a Casa da Cultura Caiçara, valorizando o espaço para exposições e oficinas 

da cultura tradicional caiçara    

•  Construção de uma sede própria para a Banda Municipal, BAMUSS, e escola de 

formação de músicos 

•  Criar o Centro de Patrimônio Imaterial  

•  Criar a primeira Orquestra Municipal  

•  Criar a Escola Municipal de Artes  

• Incrementar as ações da Fundação Pública Deodato Santana, revendo sua 

estrutura organizacional e finalidade, recompondo a Oficina Escola de Restauro.  

  

  

POLÍTICA DE ESPORTES  

  

Entender o esporte e o lazer como importantes vias de valorização do ser humano, 

em todas as faixas etárias. É preciso recuperar as áreas de lazer em todas as 

comunidades, com recursos próprios ou em parceria com a comunidade ou 

iniciativa privada; os equipamentos existentes nas escolas serão prioridade, com a 

construção de ginásios e quadras cobertas, para atividade ininterrupta e polivalente, 

para uso de toda a comunidade.   

Praias e bairros, conforme suas características, terão exploradas e valorizadas sua 

potencialidade, com surf, pesca esportiva, vela, kitesurf, voleibol, etc., bem como 

a instalação de circuitos para a prática de ginástica.   

Serão prioridades para a administração, eventos como as Olimpíadas Estudantis, 

Olimpíada da Terceira Idade, Olimpíada dos Servidores e aqueles que integrem o 

município de norte a sul. Serão instalados Centros de Formação de Atletas, que 

objetivam reunir os melhores atletas de todas as modalidades ao longo do 

município, e prepará-los para representar São Sebastião nas competições, como 

Jogos Regionais e Jogos Abertos. Nestes centros, serão colocados aparelhos e 

equipamentos necessários a todas as modalidades, como piscinas, pista de 

atletismo, quadra poliesportiva e quadras e campos oficiais, que a cidade possa 

participar dos circuitos paulista e nacional de várias modalidades.  



Serão oferecidos aos atletas bolsa-alimentação, kit esportivo, assistência 

psicológica e médica, para realmente formar atletas de competição.  

Para viabilizar e incrementar estas propostas será criada a Fundação do Esporte. 

Estimular-se-á a participação da iniciativa privada em programas como o ‘Adote 

um Atleta’, ou ‘Adote uma Escola’, para a divulgação e melhor financiamento dos 

projetos.  

 •  Construção de Estádio Municipal, Ginásio Poliesportivo e Complexo Aquático 

no Centro, Norte e Sul do Município  

•  Implantar a Fundação do Esporte  

•  Implantar o Programa Passos no Esporte, para formação e acompanhamento de 

atletas   

 •  Incentivar o Programa São Sebastião Esporte na Cidade, destinado a realização 

de eventos e apoio às iniciativas voluntárias da comunidade  

•  Construção de alojamento para atletas  

•  Reativar e incrementar iniciativas de inclusão social, como os projetos “Bom no 

Skate, Bom na Escola”, “Ventos e Velas” e outros.  

   

POLÍTICA PARA IDOSOS  

  

•  Ampliar e retomar projetos de inserção, qualidade de vida e prevenção de agravos 

na vida dos idosos, como o “Atividade” e o “Valorizando a Pessoa Idosa”  

•  Implementar um sistema de formação de pessoal (servidores públicos) para 

atendimento ao idoso  

•  Garantia integral de atendimento nos Programas Municipais de Saúde  

•  Construção da Casa Dia do Idoso e ampliação dos Jogos do Idoso de São 

Sebastião (JISS)  

•  Adequar os espaços públicos para uso da melhor idade  

•  Disseminar as Academias de Ginástica ao Ar Livre ao longo do município  



 

 POLÍTICA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS  

 

 É alarmante o número de desempregados no município, objetivando solucionar 

esse problema, as propostas são:  

•  Gerar mais e melhores empregos por meio da expansão do investimento público 

e do estímulo ao investimento  privado nos setores com maior potencial de criação 

de novos postos de trabalho  

•  Ampliar, por meio de cursos profissionalizantes, as oportunidades de inserção de 

jovens, mulheres e pessoas com mais de  40 anos no mercado de trabalho  

•  Retomar as Frentes de Trabalho como forma de contribuir para recolocar no 

mercado de trabalho pessoas que passaram por problemas sociais e para agilizar o 

atendimento do serviço público  

• Incrementar e descentralizar o trabalho do CIP – Centro Integrado 

Profissionalizante, construindo unidades na Costa Sul e Costa Norte.   

 •  Reabrir a parceria Prefeitura-Senai-Transpetro para formação de mão de obra 

voltado ao Porto , Petróleo e Gás.  

•  Exigir que as empresas que chegam ao município utilizem o máximo possível de 

mão de obra local.  

 -  A implementação de uma política séria e profissional de turismo, conforme já 

descrito;  

-  Respeito aos funcionários públicos concursados, valorizando-os e oferecendo-

lhes plano de carreira, cargos e salários;  

-  Parceria com a iniciativa privada, estimulando-a a buscar no balcão de empregos 

local a mão-de-obra;  

-  Estímulo à implantação no município de empreendimentos geradores de 

empregos, que não agridam o potencial turístico e a natureza, como por exemplo, 

confecções, artesanato, móveis, institutos educacionais, faculdades, etc.  

     



 POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA  

  

Embora a questão, no caráter repressivo, seja de competência dos governos federal 

e estadual, o Poder Público Municipal deve desencadear e propor ações que 

atenuem os problemas que hoje assolam a cidade. A proposta é a ampliação da 

Guarda Municipal, que deverá ter caráter educativo e preventivo. Cabe aqui 

ressaltar a inclusão da Defesa Civil Municipal, como elemento de destaque no tema 

Segurança Pública. Na infraestrutura urbana, serão privilegiados projetos de 

melhoria do local de moradia do cidadão, como iluminação, malha viária e 

moradias populares urbanizadas.   

 •  Ampliar a cobertura do Sistema Integrado de Monitoramento (câmeras de 

segurança), principalmente na Costa Sul  

•  Elaboração do Plano Municipal de Segurança e do Mapa de Ameaças Múltiplas  

• Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal e construção do quartel da 

corporação  

•  Informatização da Secretaria de Segurança Urbana  

•  Ampliar projetos de inclusão social, como forma de  tirar jovens e crianças da 

ociosidade  

•  Instalar unidade do Corpo de Bombeiros na Costa Sul  

•  Criação do cargo de carreira de agente da defesa civil.   

 •  Readequação das equipes da divisão de Transito  

•  Readequação da Guarda Patrimonial  

•  Rever e melhorar a Guarda Mirim, com eficiente estrutura pedagógica.  

   

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO  

  

 Entendemos que o pilar da sociedade é o ser humano e que ele deve ser o objeto 

principal da atenção do Poder Público, em toda sua formação, bem como nos 

momentos de dificuldade em que se encontrar.  



 O Poder Público terá como objetivo oferecer e estimular a sociedade como um 

todo, a criar, desenvolver e manter mecanismos que resgatem o homem, como 

cidadão, o que já foi demonstrado nos temas anteriormente desenvolvidos, 

buscando a valorização do ser humano e sua correta inserção na sociedade.  

  

São compromissos e propostas:  

  

• A promoção humana através de programas e projetos que valorizem o indivíduo 

dentro do seu local de moradia, levando-o a integrar-se com a sua comunidade, 

desenvolvendo o espírito de coletividade. Serão mantidos programas existentes, 

porém serão levados o mais próximo possível do bairro dos usuários. Implantar 

política de respeito às motivações e projetos das equipes profissionais das áreas 

envolvidas, acatando suas aspirações.  

 • Construção de Centros Comunitários em praias e bairros, de comum acordo com 

as comunidades envolvidas e tornando-as parceiras.  

 Amplo apoio as entidades sociais, parceiras do poder público.  

 

  

OUTROS TEMAS  

  

•  Teremos um compromisso explicito com as políticas públicas de gênero, ou seja, 

a ação governamental também deve estar voltada para ações que possam resgatar a 

cidadania das mulheres. Há que se pensar todas as ações administrativas a partir do 

reconhecimento de que homens e mulheres desempenham papéis diferenciados na 

sociedade e que, frequentemente, possuem necessidades também diferenciadas, 

ainda   que, saudavelmente, homens e mulheres também exerçam, conjuntamente, 

muitas funções.  

 •  Políticas públicas direcionadas às pessoas portadoras de deficiências: é preciso 

romper com o “padrão” estabelecido socialmente, para proporcionar a todos o 

direito ao exercício da cidadania e à igualdade.   



 •  Desenvolver política pública no combate as discriminações. Propomos inverter 

a lógica da estrutura de oportunidades, profundamente marcada por práticas 

violadoras de direitos e de discriminações baseadas na raça e sexo. 

  • Desenvolver uma boa relação e apoiar as diversas entidades organizadas que 

prestam serviços a segmentos específicos de nossa comunidade. 

       

 OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO  

   

É fundamental a inversão do atual modelo administrativo, que sempre faz 

investimentos e obras no sentido centro–bairros. A proposta é uma administração 

dos bairros para o centro, para que toda a cidade atinja um patamar mínimo de 

igualdade em equipamentos e infraestrutura urbana.  

Todas as decisões de governo serão pautadas em farta discussão com a comunidade 

organizada, por meio de reuniões comunitárias e outros mecanismos.  

    

PROPOSTAS PARA A COSTA NORTE  

   

A Costa Norte, entendida como a região compreendida entre a Praia das Cigarras 

(antiga Praia do Barro) até o rio Perequê-Mirim, abrange o Canto do Mar, Jaraguá, 

Enseada e Cigarras, não obstante o que será discutido e decidido com os moradores 

daquela região, a proposta inicial de trabalho terá os seguintes itens:  

 -  Pavimentação de todas as ruas, com a necessária drenagem das águas pluviais, 

em especial no Canto do Mar;  

-  Urbanização da orla marítima e recuperação do mangue degradado, oferecendo 

aos moradores e visitantes uma área de lazer, ao tempo em que se preserva o 

mangue e se oferece opção para atividades turísticas voltadas ao mar;   

 - Propor a colocação dos recifes artificiais e demarcação da área pesqueira, 

objetivando gerar, em futuro muito próximo, um bom potencial econômico através 

da pesca artesanal e esportiva, ao largo da baia da Enseada;  



-  Construção da unidade de atenção integral à Educação, com envolvimento em 

período integral da criança, dentro do ambiente escolar, com escola, alimentação, 

lazer, cultura e esporte;  

- Adequação e humanização das praças, melhorando sua infraestrutura e 

arquitetura, atualmente muito compacta e fechada;  

-  Destinar terrenos para a construção de moradias populares, através do Fundo 

Municipal de Habitação, resolvendo definitivamente a insegurança de moradores 

que ora habitam áreas irregulares;  

-  Regularização de loteamentos, de áreas ocupadas e de risco, apresentando a cada 

caso uma proposta técnica factível, de conformidade com os anseios da população;    

-  Junto aos órgãos responsáveis do governo do Estado, reivindicar a conclusão das 

obras de saneamento (água e esgoto);  

-  Readequação e estruturação de todo o sistema de saúde, objetivando valorizar o 

ESF, e criação do Ambulatório de Especialidades;   

-  Criação da Avenida do Lazer e Esporte.  

  

 PROPOSTAS PARA REGIÃO CENTRAL  

   

O centro compreende os bairros de Guaecá ao Distrito de São Francisco. E as 

propostas são:  

 -  Transformação efetiva do Distrito de São Francisco em ponto de visitação 

histórica, recuperando seus principais sítios arqueológicos, bem como o Convento, 

tornando-o referência cultural para a cidade, envolvendo também a Fazenda 

Santana, onde interessa implantar um parque cultural e histórico para resgate da 

memória local;  

-  Montar o núcleo de ecoturismo e turismo de aventura, tendo as trilhas locais 

como pontos de referência;  

-  Transformar a orla marítima desde a praia das Cigarras até o Varadouro em algo 

atraente urbanisticamente, recuperando áreas degradadas e valorizando o Centro 

Histórico e a atividade Portuária Petroleira, Comercial e Turística;  



-  As áreas de adensamento populacional que, ao longo  dos anos, apresentaram 

crescimento desordenado, sofrerão um processo de  reurbanização e regularização, 

revitalizando as comunidades, ao tempo que se recupera a auto-estima dos 

moradores;  

-  Regularização de loteamentos, de áreas ocupadas e de risco, apresentando a cada 

caso uma proposta técnica factível, de conformidade com os anseios da população.   

-  Destinar terrenos para a construção de moradias populares, através do Fundo 

Municipal de Habitação, resolvendo definitivamente a insegurança de moradores 

que ora habitam áreas irregulares;  

-  Construção de novas creches no Morro da Olaria e no Mirante do Itatinga.   

     

PROPOSTAS PARA COSTA SUL  

   

A Costa Sul compreende os bairros de Toque-toque Grande à Boracéia. E as 

propostas são:  

 -  Suprir a subprefeitura com maquinário e pessoal suficiente para atender aos 

reclamos da população, visando manter o sistema viário em boas condições;  

-  Utilizar toda a estrada à beira-mar, com recuperação de suas pontes, de Boracéia 

até Camburi, levando o transporte coletivo ao interior dos bairros, Caminho das 

Praias;  

-  Iniciar a pavimentação de todo acesso aos sertões, levando o transporte coletivo 

a esses locais, Caminho dos Sertões;  

-  Iniciar o programa de desassoreamento e limpeza das barras de rios navegáveis, 

com a construção dos molhes de pedra, facilitando a pesca e o desenvolvimento 

das atividades náuticas;  

-  Conclusão do Hospital da Costa Sul;  

-  Junto aos órgãos responsáveis do governo do Estado, reivindicar a conclusão das 

obras de saneamento (água e esgoto);  

-  As áreas de adensamento populacional, que ao longo dos anos apresentaram 

crescimento desordenado, sofrerão processo de reurbanização e regularização, 



revitalizando as comunidades, ao tempo que se recupera a autoestima dos 

moradores.  

-  Destinar terrenos para a construção de moradias populares, através do Fundo 

Municipal de Habitação, resolvendo definitivamente a insegurança de moradores 

que ora habitam áreas irregulares;   

 -  Regularização de loteamentos, de áreas ocupadas e de risco, apresentando a cada 

caso uma proposta técnica factível, de conformidade com os anseios da população.  

-  Construção de novas creches nas praias que ainda não possuem o equipamento.   

  

 Este Programa de Governo tem a finalidade de guiar minimamente as ações ao 

longo dos próximos 04(quatro) anos, sofrendo acréscimos e modificações no 

decorrer do tempo, dado ao especial interesse em discuti-lo frequentemente nas 

reuniões comunitárias, pratica de gestão que defendemos.    

  

 


