
PLANO DE GOVERNO 
 

Planejamento Geral 

 

 
Construção de um Paço Municipal para agregar em um só local todas as secretarias municipais. 

Construção de um Mercado Municipal  

Remanejamento das Secretaria Municipais hoje existentes visando uma melhor aproveitamento das 

verbas públicas. 

Incentivo aos pescadores com apoio aos ranchos de Pesca. 

 

1 - Lixo  

2 – Esporte Educação e Cultura 

3 – Mercado de Trabalho 

4 – Turismo 

5 -  Saúde 

6 -  Servidor Municipal 

7 – Porto 

8 – Habitação 

9 -  Idoso e Pessoas com Deficiencia 

10 – Transporte Publico 

 

1 – Lixo 

 

Municipalização da coleta de lixo , com a compra de caminhões de coleta de lixo e realização de 

concurso público  para contratação de coletores e motoristas. 

Acabando com a terceirização do serviço de coleta . 



Continuaremos tendo que exporta nosso lixo pra outras cidades ( Jambeiro ou Tremembé ) enquanto 

tentaremos viabilizar a sonhada Usina de lixo pro Litoral Norte. 

Assim economizaríamos verbas publicas e geramos mais empregos para a população local . 

 

2 – Esporte Educação e cultura 

Implantação da escola integral com incentivo ao esporte e a cultura. 

Pra isso vamos construir 5 Centros Educacionais com Anfiteatro , Sala de Musica , Piscinas , quadras 

poliesportivas e campo de futebol. 

Sendo  

1 na Costa Norte , local a ser definido 

2 no Centro sendo 1 instalado na área que compreende o Centro até  o Bairro de São Francisco e outro 

na Topolândia 

2 na Costa Sul 1 no trecho Barequeçaba a Maresias e  1  de Boiçucanga a Boracéia. 

Fazer gestão junto ao Gorverno federal pra trazermos pelo menos uma escola Militar pra São Sebastião. 

Criar um inter cambio de estudantes entre as cidades brasileiras   criando condições de nossos jovens 

conhecerem outras culturas e de outros jovens conhecerem nossa cultura. 

 

Na area de Esporte , pretendemos ampliar as escolinhas com a assinatura de convênios com diversas 

entidades . 

Tendo em vista a situação Geográfica privilegiada de nosso município pretendemos direcionar 

investimentos na categoria de  vela . 

 

Na Cultura  

 

Incentivar e fomentar as oficinas culturais e ampliar seu atendimento para todo município ampliando o 

incentivo aos artistas locais. 

 

Rever a área dos quiosques dos artesões  reformando-os  e os adequando para atender a real 

necessidade dos artesões 

Resgatar a Cultura Caiçara 

 

Mercado de Trabalho 

 

Apoio a construção civil criando condições de agilizar os trâmites burocráticos e trazendo cursos 

profissionalizantes direcionadas as áreas de construção civil , porto , turismo , afim de qualificar a mão 

de obra local. 



Incentivo fiscal para trazer investimentos e criação de um setor especifico dentro da estrutura municipal 

para auxiliar a abertura de novas empresas , gerando novos empregos no município. 

 

 

Turismo 

 

Turismo de negócios  

Implantação da Marina Publica e construção de um centro de Convenções para apoio do Turismo de 

Negócios , o que gera Divisas pro município e empregos para a população. 

Implantação de piers em diversas praias para incentivar a pesca esportiva e de mergulho além dos 

passeios náuticos. 

 

Construção de uma área de eventos fixa com toda infraestrutura  pras festas e shows além da 

descentralização dos shows e festas culturais com o objetivo de atender a todos os bairros do 

Municipio, 

 

Implantação de um setor especifico dentro da estrutura municipal para dar atenção especial para 

nossos ambulantes e revisão da atual legislação que rege o trabalho ambulante. 

 

Saúde 

 

Investimentos na área de saúde com olhar mais atencioso e humano com investimentos na Prevenção e 

aumento do efetivo médico e cursos de humanização em toda classe. 

Firmar parceria com grandes Hospitais e laboratórios privados para aumentar a sensação de segurança 

dos munícipes e turistas. 

Informatização de todo o sistema de saúde. 

Implantar o centro de Hemodialise e melhorar as condições dos postos de saúde e implantação de um 

centro oncológico. 

 

6 – Servidor Municipal 

 

Melhorar as condições de trabalho  

Providenciar que nenhum servidor fique sem os devidos EPIs recuperar as perdas salariais e implantar 

estudos pra criação do Plano de Carreira 

 

Fiscalizar e supervisionar o Fundo Previdenciário  

 



Realizar consultas e reuniões com os servidores pra promover uma nova reforma do Estatuto do 

Servidor. 

 

Servidor Parceiro é o objetivo a ser alcançado 

 

7 – Porto 

 

Realizar audiências publicas e discutir com os trabalhadores portuários a melhor maneira do Municipio 

auxiliar a comunidade portuária 

 

8 – Habitação 

 

Congelamento de núcleos pra regularização de construções pré existentes com intensificação da 

fiscalização para evitar novas invasões 

 

Construção de conjuntos habitacionais  

Ampliar a regularização fundiária 

 

9 Idosos e pessoas com deficiência 

 

Implantar um Centro especifico para autista na Costa Sul. 

Criação da APAE na Costa Sul 

 

Levar o Projeto Dia da Melhor Idade para a Costa Sul e Costa Norte 

Ampliar a inclusão da Melhor idade no Esporte 

Ouvir a comunidade da Melhor idade para melhor atende-los. 

10 – Transporte Publico 

 

Implantação da secretaria de Transporte e Transito que irá centralizar todo o atendimento da 

mobilidade urbana 

Implantação do leva e traz pro transporte Personalizado do estudante da rede municipal. 

Assim o estudante será embarcado na porta de casa e levado a escola e depois do período escolar  sera 

conduzido pra casa com segurança e carinho. 

 

Implantação do transporte personalizado para a Pessoa com Deficiência o 



TPCD. 

 

 

 


