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SÃO SEBASTIÃO - SP 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Olá, meu nome é Amilton Pacheco, e sou candidato a Prefeito de São Sebastião nas 
eleições de 2020. Aqui apresento as minhas propostas para São Sebastião, as 
propostas que acredito, são as mais urgentes e necessárias para resgatar a dignidade 
da população de nossa cidade, oferecer condições dignas de vida, com segurança, 
saúde, ensino de qualidade, estradas sem buracos, transporte de qualidade, emprego, 
enfim: tudo o que São Sebastião precisa para voltar a crescer, e tratar a nós 
sebastianenses com respeito e dignidade. As propostas que apresento, foram criadas 
com base na minha experiência servindo a população sebastianense como vereador e 
também como vice-prefeito de São Sebastião. Em todo esse tempo, tive a honra de 
conhecer todos os bairros de nossa cidade, as lutas, os desafios, as dificuldades, as 
dores e o sofrimento de muita gente boa. Conheci pessoas de todos os bairros, 
pessoas que nasceram aqui, e pessoas que vieram de fora e abraçaram São Sebastião 
como sua cidade. Essa experiência me ajudou a conhecer nossos principais problemas 
e o que cada bairro precisa. Consegui como vereador criar e aprovar muitos projetos 
que ajudaram muitas pessoas em todos os bairros. Mas percebi que São Sebastião 
precisa de muito mais. E é por isso que estou me candidatando a Prefeito de São 
Sebastião. Esse Plano de Governo é fruto da minha experiência como vereador e vice-
prefeito, e fruto de anos de pesquisas e principalmente, conversas que tive e ainda 
tenho com moradores de todos os bairros. Se eu merecer a honra de receber o seu 
voto, e for eleito Prefeito, vou lutar por cada uma dessas propostas, e transformar São 
Sebastião numa cidade que você tenha orgulho, com qualidade de vida, saúde, 
emprego, e muitas oportunidades para você, sua família e seus filhos.  
 
Amilton Pacheco 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

EDUCAÇÃO 

 

MISSÃO: “Promover a Educação em São Sebastião com excelência, através da melhoria, 

ampliação e reforma das escolas e creches, construção de novas unidades de ensino, 
capacitação e valorização dos professores e funcionários da educação, além de promover um 
transporte escolar de excelência, e melhorar os programas de material escolar, uniforme e 
merenda escolar”. 
 

PROPOSTAS 

 Aperfeiçoamento da Gestão Escolar e Implantação da Gestão Sustentável 

(economia de energia, destinação de resíduos, etc); 

 Construção e Revitalização de Escolas e Creches; 

 Implantação de Escola Cívico-Militar; 

 Expansão e Adaptação de escolas para alunos portadores de deficiências; 

 Desenvolvimento de metodologias próprias para pessoas com deficiências de 

diversas naturezas, garantindo sua permanência e inclusão na rede municipal; 

 Plano de Cargos e Salários para Professores 

 Capacitação e Treinamento de Professores 

 Fortalecimento das APMs das Escolas Municipais;  

 Inclusão Digital nas Escolas; 

 Implantação de Escola em Período Integral; 

 Readequação do Transporte Escolar; 

 Padronização do Currículo Escolar; 

 Comunicação em Tempo Real com Pais e Responsáveis (Aplicativo); 

 Ampliação de Vagas em Escolas e Creches; 

 Criação do Conselho Municipal de Educação; 

 Expansão do EJA (Ensino de Jovens e Adultos); 

 Redução do Analfabetismo; 

 Aprimorar os mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e 

formação continuada, sem ferir a aprendizagem do estudante; 

 Ampliar a rede de creches, repassando prédios ociosos para esta finalidade; 

 Alfabetização das crianças até os 7 anos; 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

EDUCAÇÃO (Continuação) 

 

 Integrar educação, saúde, assistência social, cultura e esporta na rede 

municipal de ensino; 

 Garantir uma manutenção eficiente nas escolas, com infraestrutura física e 

tecnológica adequadas. 

 Aumentar a segurança nas escolas e desenvolver uma cultura da paz, com, 

por exemplo, realizar convênios  com o PROERD do Governo do Estado. 

 Desenvolver metodologias próprias para pessoas com deficiências de diversas 

naturezas e garantir sua permanência e inclusão na rede municipal. 

 Desenvolver a educação ambiental na rede municipal de ensino. 

 Estimular a educação integral, oferecendo oficinas em parceria com a 

FUNDASS.  

 Buscar a efetivação e por concurso, dos Professores Substitutos, acabar com a 

contratação temporária ou reduzir a necessidades esporádicas e específicas. 

 Buscar a base legal para regionalização da lotação dos Professores em situações 

Regionais no Município, facilitando sua fixação e manutenção para atendimento às 

Unidades Escolares. 

 Buscar e com base legal, a regionalização da lotação, respeitando critérios técnicos e 

assim colocar todas as carreiras da Prefeitura em lotações próximas a sua moradia, 

sempre que possível, não por indicação política ou aberta a pressões (acabando com 

as perseguições de se remover Servidores Públicos para locais longes de sua casa, 

com desgaste pessoal e profissional). Para Servidores Públicos em geral. 

 Promover melhor estrutura nas Unidades Escolares para que Professores e 

funcionários tenham garantidas as questões de sua alimentação, situação que é 

precária e real em Unidades Escolares distantes e com dificuldade de acesso. 

 Efetivar o Estatuto do Magistério. 

 Evitando o viés político e abusivo da atual situação. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

SAÚDE 

MISSÃO: “Promover a Saúde em São Sebastião com excelência, através da construção e 

melhoria da estrutura física de Hospitais e UBS nos bairros, capacitação e valorização dos 
médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, além de facilitar acesso a medicamentos para 
população de baixa renda e atendimento personalizado à população, a saber: atendimento à 
mulher, crianças, adolescentes, trabalhador, 3a idade, psiquiátrico, dependentes químicos, 
pessoas com necessidades especiais e combate a virus potencialmente letais”; 
 

PROPOSTAS 

 Construir, adequar e equipar as estruturas físicas de Hospitais e UBS nos bairros; 

 Capacitar e valorizar todos os profissionais de saúde em suas diversas áreas; 

 Facilitar o acesso a medicamentos para população de baixa renda; 

 Implantar atendimento personalizado à população, a saber: atendimento à 
mulher, crianças, adolescentes, trabalhador, 3a idade, psiquiátrico, dependentes 
químicos, pessoas com necessidades especiais e combate a vírus potencialmente 
letais; 

 Ampliar o Tratamento Psicológico e de Dependentes Químicos; 

 Capacitar os Profissionais de Saúde no acolhimento a pacientes que demandem 
atendimento psicológico e de dependentes químicos; 

 Apoio à mulher na Gravidez, Pré-Natal, Maternidade e Climatério; 

 Consulta Infantil no 1o ano (Parto, 7o Dia e Mensal); 

 Assistência Integral à mulher vítima de violência; 

 Implantar ações de combate e prevenção ao Câncer de Mama e Útero; 

 Implantação do CRM – Centro de Referência da Mulher. 

 Fortalecimento do PSF; 

 Implantar ações que visem garantir o pré-natal e puerpério; 

 Reduzir a obesidade e desnutrição em crianças e adolescentes; 

 Implantar ações de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da HIV e 
demais DST; 

 Implantar a Saúde do Homem, com ênfase no combate e prevenção ao câncer 
da próstata e demais doenças masculinas; 

 Garantir meios de valorizar os trabalhadores da rede municipal de saúde, 
fortalecendo os vínculos com o trabalho, o aperfeiçoamento profissional e a sua 
participação na gestão dos serviços. 

 Garantir ao trabalhador ambiente de trabalho adequado, com a oferta de EPIs e 
instrumentos de trabalho em condições propícias de funcionamento; 

 Ampliar expectativa de vida e envelhecimento saudável; 

 Implementar e garantir atendimento domiciliar integrada para a 3a idade; 

 Capacitar cuidadores de idosos; 

 Garantir tratamento e prevenção de doenças da 3a idade; 

 Proporcionar atendimento diferenciado a grupos de risco; 

 Ampliar o atendimento a pacientes com necessidades especiais; 

 Ampliar a rede e acesso a próteses; 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

SAÚDE (Continuação) 

 

PROPOSTAS 

 

 Implantar protocolos para o combate a Virus e Doenças Potencialmente Letais; 

 Implantar as políticas de Vigilância Epidemiológicas com a implantação de 
protocolos e acompanhamento de doenças como: Sarampo, Pólio, Tuberculose, 
HIV, Leishmaniose e Hanseniase, entre outras; 

 Adquirir e Substituir Equipamentos Médicos; 

 Reformar e adequar as estruturas físicas das unidades de saúde municipais; 

 Implantar a informatização integral da saúde; 

 Ampliar a oferta de medicamentos; 

 Implantar o Programa Farmácia Solidária, conforme definido na Lei 1974/2009; 

 Contratar mais médicos; 

 Criar programa de formação de médicos e enfermeiros; 

 Promover a Saúde Preventiva e Vida Saudável; 

 Incentivar a Doação de Sangue e Derivados. 

 Fortalecimento do CIAMA e Centro Gestacional; 

 Redução de Obesidade e Desnutrição em Crianças e Adolescentes; 

 Atendimento diferenciado e ampliação na oferta de medicamentos para grupos 
de risco; 

 Ampliação no Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais; 

  Ampliação da Rede e Acesso a Próteses; 

 Parcerias e Terapias Alternativas:  

 Criação de Farmácias Populares na Costa Sul e Costa Norte. 

 Implantação de UBS 24 Horas; 

 Programa de Incentivo ao estudante de saúde 

 Implantação do PAP – Pronto Atendimento Pediátrico; 

 Implantação de serviços de Hemodiálise e Quimioterapia; 

 Propor parcerias para a prática de terapias alternativas; 

 Implantação do Cartão SUS para 100% da população de São Sebastião. 

 Expandir o Programa de Saúde da Família, agentes comunitários de saúde e 
outras ações de prevenção à saúde. 

 Intensificar a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, como forma de prevenção e 
de controle de doenças. 

 Revisão do Código Sanitário Municipal. 

 Humanização dos serviços de saúde pública, com atendimento ágil, digno e 
desrespeitoso. 

 Criação de um CAPSAD na Costa Sul. 

 Criação de uma APAE na Costa Sul. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

TRANSPORTES 

  

MISSÃO: “Colaborar com a segurança do transporte marítimo e aéreo, e Melhorar a 

qualidade do transporte rodoviário em São Sebastião, através de um programa de restauração 
e recapeamento das ruas, estradas e avenidas, bem como instalação de estrutura de 
sinalização, segurança e iluminação, garantindo assim um transporte de segurança, rápido, 
eficiente, com baixo índice de acidentes de trânsito, atropelamentos e violência nas ruas, 
estradas e rodovias, ou nas proximidades”; 
 

PROPOSTAS 

 Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Estradas; 

 Revitalização da Iluminação Pública; 

 Criação de Pátios para Veículos Apreendidos; 

 Ampliação de Câmeras e Radares; 

 Ampliação da Frota; 

 Ampliação da Coleta de Lixo para áreas de difícil acesso; 

 Ampliação e Restauração da Rodoviária Municipal; 

 Restauração dos Pontos de Ônibus e Taxi; 

 Readequação da Coleta de Lixo e Sucata; 

 Coleta de Sucatas 3 vez por semana por bairro; 

 Revisão das Leis 2540/2018 (Taxi) e 2539/2018 (Transporte Alternativo); 

 Reestruturar o Programa de Segurança Viária 

 Propor ao Governo do Estado a Retomada da Construção do Contorno; 

 Readequação do trânsito ao longo da cidade; 

 Criação de rampas de acesso à embarcações ao longo do município. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

HABITAÇÃO 

  

MISSÃO: “Promover a construção de moradias populares destinadas à população de baixo 

poder aquisitivo, em áreas que não sejam de risco ou de preservação ambiental, a preços e 
condições acessíveis, com adequada infraestrutura de segurança, água, luz, internet, saúde, 
escolas, creches e esgoto, reduzindo assim o déficit habitacional e melhorando a qualidade de 
vida em São Sebastião”; 
 

PROPOSTAS 

 Construção de Casas Populares e Conjuntos Habitacionais; 

 Fornecer Infraestrutura nas proximidades das Casas populares; 

 Promover Documentação Legal das novas Casas Populares; 

 Implantação do Fundo Municipal de Habitação; 

 Apoio Jurídico para pendências em habitações populares; 

 Revisão da Lei Nr. 2681/2019, referente as taxas sobre terras devolutas; 

 Implantação, Readequação e continuidade da Regularização Fundiária no município; 

 Cartão Cidadão Pós-Pandemia para famílias de baixa renda; 

 Implantação do Programa de Doação de Projetos Aprovados para construção de 

moradias de casas populares de até 70 m2, em parceria com as associações de 

engenheiros e arquitetos. 

 Continuar o desenvolvimento de urbanização das ZEIS – Zonas de Especial Interesse 

Social. 

 Auxiliar o acesso aos financiamentos habitacionais para os servidores públicos 

municipais;  

 Nos programas habitacionais do Município, garantir um percentual de 10% de 

unidades para idosos e para famílias que tenham pessoas com necessidades especiais. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

CULTURA  
 

MISSÃO: “Promover a Cultura em São Sebastião através da preservação do patrimônio 

cultural, material e imaterial de nosso município, bem como pela realização de festas, 
congressos, campeonatos, feiras e demais eventos que auxiliem na divulgação, valorização e 
preservação da cultura sebastianense”. 
 

PROPOSTAS 

 Descentralização Oficinas Culturais – Ampliação  Polos na Costa Norte e Sul FUNDASS; 

 Implementar o projeto “Cultura na Escola”, oferecendo oficinas culturais para alunos 

da Rede Pública Municipal em parceria com a FUNDASS; 

 Construção de Dois Espaços Multiculturais; 

 Publicação Regular de Editais de Fomento à Cultura; 

 Criação do Museu Nacional da Cultura Caiçara – reconhecido pelo SISEM; 

 Desenvolver sistema de indicadores culturais do município; 

 Incentivar a produção literária relacionada à história de São Sebastião, a Cultura 

Caiçara e ao Turismo: e-books e livros físicos; 

 Promover ações para atrair a execução de projetos culturais privados ou incentivados; 

 Criação do Centro de Tradições Migrantes; 

 Construção e Restauração de Centros Comunitários; 

 Readequação de Espaços para Exposição de Artes e Feiras Caiçaras em São Sebastião. 

 Reforma e Ampliação do Arquivo Histórico; 

 Digitalização do Acervo Histórico de São Sebastião; 

 Restauração do Sítio Arqueológico; 

 Divulgação da Agenda Cultural Municipal; 

 Readequação da Feira de Artesanato; 

 Estimular o cinema e o teatro no município; 

 Apoiar empreendimentos no segmento do turismo cultural e sustentável; 

 Incentivar o artesanato com feiras e exposições; 

 Desenvolver Sistema de Indicadores Culturais; 

 Estabelecer parcerias com o setor privado em ações que beneficiem o público geral. 

 Criação de centro de ambulantes; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

TURISMO 

 

MISSÃO: “Promover o Turismo em São Sebastião através da realização de festas, 

congressos, campeonatos, feiras e demais eventos que auxiliem na divulgação de São 
Sebastião, e promover a melhoria da nossa estrutura hoteleira e turística, como hotéis, 
pousadas, e restaurantes, viabilizando assim a vinda e a permanência de visitantes e turistas, 
consolidando a vocação turística de nosso município”. 

 
 Consolidação e ampliação da divulgação do calendário turístico e cultural; 

 Implantação do Circuito Histórico, Cultural e Turístico. 

 Implantação de Centros de Convenções; 

 Criação da Política Municipal de Promoção ao Turismo; 

 Promover Campanhas de Valorização do Turista; 

 Promover Feiras e Eventos Anuais de Turismo, Pesca, Cultura Caiçara, Gastronomia e 

de Esportes Náuticos; Semana da Consciência Negra. 

 Implantação do Curso de Formação de Guias de Turismo; 

 Divulgação da Agenda Turística e Cultural Municipal; 

 Melhorar a infraestrutura turística do estado 

 Estimular a prática de turismo sustentável, com novas tecnologias e combustíveis que 

garantam o uso racional dos recursos naturais; 

 Aprimorar a sinalização turística do estado; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

GESTÃO 

 

MISSÃO: “Promover a gestão municipal de São Sebastião com ética, honestidade, e 

integridade, através de uma equipe qualificada e profissional, promovendo treinamento e 
capacitação constantes, e a instalação de um parque tecnológico que promova a interligação 
dos sistemas de informática entre todas as secretarias, agilidade nos processos 
administrativos, e melhor atendimento à população sebastianense, evitando desperdício e 
desvio de dinheiro público, viabilizando a realização de mais obras, com menos recursos e com 
mais eficiência”. 
 

PROPOSTAS 

 Criação do Programa “Valoriza Servidor” – Qualificação, Plano de Cargos e Salários e 

melhor remuneração; 

 Promover a TRANSPARÊNCIA dos atos públicos através de site e aplicativo de fácil 

acesso e entendimento; 

 Desenvolver ações para qualificar o empresário sebastianense e incentivar sua 

participação em licitações – valorização do empresário local; 

 Readequar, informatizar e levar a Ouvidoria Municipal para os bairros; 

 Redução dos contratos de locação e investimento na construção e reforma de prédios 

próprios; 

 Reduzir gastos com publicidade das ações do governo e investir em transparência; 

 Valorização da participação popular na elaboração do Orçamento – Criação do 

“Orçamento Participativo”; 

 Apoio ao funcionamento de todos os Conselhos e Comissões Municipais; 

 Criação do Programa “Governo Aberto” – prefeito e secretários atenderão a todos os 

munícipes; 

 Implantação do Sistema Integrado de Gestão Social, integrando as secretarias de 

Saúde, Educação e Assistência Social; 

 Readequação da Ouvidoria;  

 Revisão dos Documentos Básicos da Administração Municipal; 

 Qualificação das Equipes das Secretarias; 

 Programa de Qualificação e Plano de Cargos e Salários do Servidor Municipal; 

 Atualização dos Sistemas; 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

GESTÃO (Continuação) 

PROPOSTAS 

 

 Aumento na Arrecadação Municipal; 

 Criação do “Compliance” Municipal”; 

 Ganho de Produtividade; 

 Foco no Atendimento ao Cidadão Sebastianense; 

 Estudo, Revisão e Readequação das Perdas Salariais do Servidor Público; 

 Comprometimento de Repasse Patronal ao FAPS. 

 Aumentar a transparência e a eficiência na administração pública municipal; 

 Disseminar sistemas e processos inovadores de gestão de administração pública; 

 Adotar sistemas eletrônicos de administração pública; 

 Prover serviços eletrônicos ao cidadão utilizando a internet e telefonia móvel; 

 Aperfeiçoar os órgãos de controle e investigação da gestão pública; 

 Avaliar com o usuário a qualidade dos serviços prestados à população; 

 Desenvolver o diálogo com os servidores e suas entidades representativas. 

 Aplicação da Lei de Prioridade ao Idoso. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

SEGURANÇA 

 

MISSÃO: “Promover a Integração das Forças de Segurança do Município, Estado e Federal, 

garantindo assim a máxima eficiência das forças de segurança em São Sebastião, 
proporcionando o melhor atendimento à população sebastianense e a maior redução em todos 
os índices de violência, auxiliando no treinamento das forças de segurança, reforma dos postos 
policiais, atualização dos equipamentos de segurança dos guardas e policiais, aquisição de 
equipamentos de segurança e viaturas, e instalação de câmeras, radares e iluminação em 
pontos de alta criminalidade, além de buscar o aumento no efetivo de policiais em São 
Sebastião”. 
 

PROPOSTAS 

 Elaborar estratégias para Redução da Criminalidade, modernização do COE. 

 Aumentar o Efetivo da Guarda Municipal; 

 Construção Imediata de um Posto Policial na Costa Norte; 

 Construção de Postos da Guarda Municipal na Costa Norte e Sul. 

 Criação dos Centros Integrados de Apoio à Mulher (CIAM); 

 Criação de Plano de Carreira, Cargos e Salários da Segurança Municipal; 

 Campanha Educativa sobre Segurança Municipal; 

 Campanha de Integração Polícia e População; 

 Readequação das estruturas do Ciretran; 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MISSÃO: “Promover o auxílio e a proteção da população sebastianense em situação de 

vulnerabilidade social, através de 3 linhas de ação: distribuição de cestas básicas e 
mantimentos, para famílias severamente desestruturadas ou vítimas de desastres naturais, 
proteção a vítimas de violência em casas de acolhimento onde recebam tratamento médico, 
psicológico e realocação quando necessário, e acolhimento de pessoas em situação de rua em 
albergues, onde recebam o apoio necessário e auxílio em contatar suas famílias” 
 

 

PROPOSTAS 

 

 Redução de Casos de Violência Física e/ou Sexual; 

 Ampliação de Casas de Acolhimento; 

 Cadastramento das Famílias carentes; 

 Programas de Integração às Pessoas com Deficiência; 

 Criação de Albergue; 

 Criação de Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (Parceria SAÚDE); 

 Criação do Programa de Recuperação Econômica do COVID 19 (Parceria SETRAD); 

 Garantir o percentual de cargos e de empregos públicos municipal, respeitando os 

critérios de admissão; 

 Exigir o cumprimento efetivo da Lei de Cotas nas repartições municipais; 

 Qualificação de educadores, gestores, com toda a comunidade escolar, famílias com 

crianças, e jovens com deficiência sobre a perspectiva da educação inclusiva 

quinzenalmente; 

 Assegurar o oferecimento de atividades esportivas, culturais, recreativas e de lazer 

adaptadas às pessoas com deficiência, sob a orientação de profissionais 

especializados; 

 Reservar 7,5% em conjuntos habitacionais para pessoas com deficiência, com reserva 

preferencial dos andares térreos.  

 Estabelecer o Cadastro Único das pessoas em vulnerabilidade social. 

 Ampliar as ações destinadas a concretizar os direitos, a igualdade e a dignidade das 

mulheres, da população negra, indígena e da população LGBTQI+ 

 Garantir Acessibilidade  pessoas com mobilidade reduzida de acordo com a NBR 9050. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

TRABALHO e EMPREENDEDORISMO 

 

MISSÃO: “Promover a criação de empregos em São Sebastião e manter os empregos atuais, 

através de iniciativas que promovam a expansão das empresas em nosso município e a 
melhoria dos seus processos, tornando-as mais lucrativas e eficientes, além de atrair novas 
empresas para São Sebastião, e em paralelo promover o Empreendedorismo, seja através da 
abertura de novas empresas, MEIs, saída da informalidade, realização de cursos de 
qualificação profissional, e criação de Associações e Cooperativas que estimulem a organização 
e geração de renda, principalmente para as comunidades mais carentes” 
 

PROPOSTAS 

 

 Criação do FEMP – Fórum de Desenvolvimento e Empreendedorismo de São Sebastião; 

 Programa de Qualificação da Mão de Obra Sebastianense;  

 Programa de Emprego ao Aluno Recém Formado (trainee); 

 Inclusão do Empreendedorismo e Educação Financeira na grade curricular; 

 Aumentar o Número de Empresas em São Sebastião, por isenção fiscal, 

desburocratização na legalização da empresa, etc. 

 Criação de Cooperativas de Trabalho; 

 Criação de uma Incubadora de Empresas; 

 Criação de Programas de Qualidade Empresarial; 

 Criação de Frentes de Trabalho; 

 Programa de Atração de Empresas e Investimentos para São Sebastião; 

 Ampliar as políticas públicas de geração de emprego e renda e das relações de 

trabalho, combatendo o desemprego e capacitando os trabalhadores; 

 Ampliar os  Programas de Jovem Aprendiz; 

 Promover ações de incentivo ao PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador. 

 Apoiar os pequenos produtores rurais através de feiras livres. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

ESPORTE E LAZER 

 

MISSÃO: “Promover a prática de esportes como atividade de recreação, integração social e 

vida saudável, através da realização de campeonatos locais, regionais e internacionais, 
sediados em São Sebastião ou não, em Centros Comunitários, Quadras de Escola, Estádios ou 
estruturas adequadas para a prática de esportes, garantindo a reforma, ampliação ou 
construção de novos espaços para a prática esportiva, aquisição de equipamentos esportivos 
como bolas, redes e outros, formação de equipes de professores e técnicos, e quando 
necessário, promover o transporte, alojamento e fornecimento de estruturas de som, alto-
falantes, iluminação, segurança e primeiros socorros”. 
 

PROPOSTAS 

 

 Criação do Museu do Surf – Reconhecido pelo SISEM; 

 Reestruturação da Secretaria de Esportes e da Escola de Esportes Náuticos; 

 Implementação do Programa “Verão em São Sebastião” – Apoio ao Esporte e Lazer nas 

Praias; 

 Desenvolver o Bolsa Atleta – Benefício para atletas sebastianenses que representem a 

cidade; 

 Instituição do “Passe Livre”, no transporte público municipal para atletas que 

representam o município durante período de treinos; 

 Criação do Programa “Bairro a Bairro” – Lazer e entretenimento aos finais de semana 

nas comunidades e sertões; 

 Fortalecer a formação esportiva elevando a performance de São Sebastião em 

competições oficiais e revelando talentos para o esporte nacional; 

 Incentivar a prática de atividade física em todas as faixas etárias, especialmente na 

melhor idade; 

 Integração de ações esportivas – Secretarias de Esportes e de Educação; 

 Criação do Programa “Viva Mais, Viva Melhor”, oferecendo lazer e entretenimento a 

idosos; 

 Programa de Reformas de Quadras e Centros Comunitários; 

 Programa de Aquisição de Equipamentos Esportivos; 

 Instalação de Equipamentos Esportivos nos Centros Comunitários; 

 Criação de Equipes Esportivas e Participação em Competições Regionais; 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

ESPORTE E LAZER (Continuação) 

 

PROPOSTAS 

 Promoção aos Esportes Náuticos e Marítimos (Surf, Kitesurf, canoagem, vela, canoa 

havaiana, etc); 

 Criação do Campeonato de Futebol de Várzea; 

 Promoção de Campeonatos Municipais e Interescolares; 

 Promoção de Campeonatos Regionais; 

 Campanha de Orientação à Prática de Esportes; 

 Criação de Cursos de Formação de Técnicos e Árbitros; 

 Criação do CICE-SS (Centro de Integração Cultura e Esporte de São Sebastião); 

 Criação de “Escolinhas” de Esportes nos CICE-SS; 

 Atividades Culturais Fixas e de Cultura Itinerante nos CICE-SS; 

 Investir em construção reforma e adequação de praças esportivas; 

 Adaptar a infraestrutura e os equipamentos esportivos para atender os atletas com 

deficiência; 

 Organizar as olimpiadas estudantis de São Sebastião; 

 Desenvolver o Programa Bolsa Atleta e a concessão de bolsa-auxílio; 

 Ampliar o programa de academias ao ar livre; 

 Incentivar a atividade física na terceira idade, em parceria com academias de 

ginásticas e clubes esportivos; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

 

MISSÃO: “Garantir a preservação da natureza e do meio ambiente sebastianense, o uso 

racional de tais espaços, como extrativismo e turismo ecológico. Tais políticas são definidas em 
documentos como a Gestão de Resíduos Sólidos, o Plano de Educação Ambiental e o Sistema 
de Licenciamento Ambiental de São Sebastião. A Aplicação de tais políticas será acompanhada 
por infraestrutura de apoio. Além dessas políticas, a Secretaria acompanhará as obras, 
trabalhos e estrutura de saneamento básico e esgoto, e promoverá a educação ambiental, 
através de programas de reciclagem e uso racional de recursos, entre outros e buscar parcerias 
com projetos, ONGS e entidades que possam ajudar São Sebastião na preservação ambiental”. 
 

PROPOSTAS 

 

 Construção e Implantação do CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres); 

 Construção e Implantação do CRA (Centro de Referência Animal); 

 Aprimorar os índices do Município Verde Azul do Governo Estadual; 

 Implantação e Aprovação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (GRS); 

 Readequação e Implantação do Plano de Educação Ambiental; 

 Projeto Arborização Urbana; 

 Fomentar o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal; 

 Criação e Implantação do Projeto ORLA, com a Secretaria de Urbanismo e Obras; 

 Implantação do Projeto “Bandeira Azul” em praias do município; 

 Criação de Área de Proteção Ambiental de Manguezal na Costa Norte e Sul; 

 Ampliação do Saneamento Básico do Município em Parceria com o Governo do Estado; 

 Estreitar laços com a Fundação Florestal, IBAMA e CETESB. 

 Aumento de Lixeiras no Município; 

 Redução de Enchentes; 

 Implantação do Plano Gestor de Proteção Ambiental Marinha;  

 Promoção de Cursos de Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

 Implantação das Cooperativas de Sucata 

 Criação de Aplicativo (Registro de ocorrência ambiental com prazo de resolução); 

 Ampliação da rede de coleta de resíduos; 

 Revisão da Lei nº 848/92 – Meio Ambiente. 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (continuação) 

PROPOSTAS 

 

 Promover o reúso, a conservação e a melhoria da qualidade das águas em prédios 

públicos; 

 Reduzir as perdas e o desperdício nas redes públicas de abastecimento de água; 

 Criar o programa de proteção aos mananciais e matas ciliares; 

 Estimular a coleta seletiva de resíduos nos municípios; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

20  
 

SÃO SEBASTIÃO - SP 

TERCEIRA IDADE 

 

MISSÃO: “Promover qualidade de vida a todos os moradores idosos de São Sebastião, 

através de atividades de lazer, esporte e cultura, programas de saúde para a terceira idade, 
acessibilidade em espaços e prédios públicos, atendimento prioritário, criação de instituições 
de longa permanência e similares, além de outras iniciativas de integração dos idosos com a 
sociedade sebastianense”. 
 

PROPOSTAS 

 

 Programa ELC 3a Idade (Esporte, Lazer, Cultura); 

 Programa Acessibilidade Total; 

 Programa Saúde 3a Idade; 

 Programa de Benefício 3a Idade; 

 Habitação 3a Idade; 

 Criar Instituições de Longa Permanência; 

 Gratuidade no Transporte Público; 

  Adequação de Pontos de Ônibus e Taxis para Acessibilidade; 

 Criação do Centro de Referência do Idoso; 

 Criação do Programa Municipal de Educação e Alfabetização do Idoso; 

 Implantação de Plantão Mensal da Promotoria e Defensoria Pública; 

 Criação do Jornal do Idoso; 

 Incentivar a criação de vagas de trabalho nas empresas para o idoso e apoiar a 

formação de cooperativas que visem complementar a renda e aproveitar a experiência 

profissional dos membros da terceira idade. 

 Apoiar a criação de casas de repouso e de asilo que contemplem lazer e inclusão 

produtiva. 

 Criar programas de informação e de tratamento de doenças crônicas comuns aos 

idosos. 

 Ampliar a atenção ao idoso nos programas de saúde da família e prevenir doenças 

ligadas ao envelhecimento. 

 Incentivar as Delegacias do Idoso para fiscalizarem, com rigor, o tratamento dado a 

essas pessoas. 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

TERCEIRA IDADE (Continuação) 

 

 Incentivar a atividade física na terceira idade, em parceria com academias de ginástica 

e clubes esportivos. 

 Estimular a adequação do espaço urbano para atender às necessidades da população 

idosa. 

 Aumentar o número de leitos de retaguarda para uso dos idosos, bem como as 

atividades culturais. 

 Ampliar os programas de turismo para idosos, bem como as atividades culturais. 

 Apoiar as universidades para a terceira idade e outros cursos específicos. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

OBRAS E INFRAESTRUTURAS URBANAS 

 

MISSÃO: “Garantir que todas as obras públicas realizadas em São Sebastião sigam o mais 

elevado padrão de qualidade, que sejam conduzidas por empresas e profissionais de 
capacidade técnica comprovada e sem problemas com a justiça que as desabonem, e que as 
obras utilizem materiais de qualidade, conforme especificações dos contratos, e sejam 
realizadas dentro dos cronogramas acertados com a Prefeitura, garantindo o bom andamento 
das obras, respeito aos prazos acertados, e que as obras entregues ofereçam todas as 
condições de segurança e funcionamento perfeito para os objetivos que foram construídas.”  
 

PROPOSTAS 

 Projeto e Implantação de Obras de Drenagem; 

 Programa de Desassoreamento e Limpeza dos Córregos; 

 Programa de Calçamento e Recapeamento; 

 Construção do Centro de Zoonoses na Costa Sul de São Sebastião; 

 Construção do PAP (Pronto Atendimento Pediátrico); 

 Construção de Hospital Municipal de São Sebastião; 

 Construção do Paço Municipal; 

 Restauração dos Monumentos Históricos; 

 Saneamento Básico; 

 Construção de um Centro de Aprendizado do Trabalhador; 

 Programa de Urbanização Municipal; 

 Programa de Revitalização do Centro Histórico; 

 Implantação de Ciclovias no Município; 

 Construção e Reforma de UBS 

 Construção e Reforma das Pistas de Skate 

 Garantir a acessibilidade nos pontos de ônibus. 

 Garantia da qualidade no transporte público. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

INCLUSÃO SOCIAL (JOVENS, ETNIAS E LGBTQI+) 

 

MISSÃO: Nossas raízes estão também na África, de onde vieram milhões de negras e negras 

como escravos. Com a abolição da escravatura, em 1888, os afrodescendentes foram lançados 
à própria sorte, quando teve início dupla discriminação. De um lado, eram expatriados, 
desempregados, sem estudo, sem a devida qualificação para o mercado de trabalho, de outro, 
eram menosprezados pela cor da pele e pela origem étnica. 
 
As desigualdades de renda, de sexo e étnicas continuam em nossa sociedade. As mulheres 
negras, os trabalhadores negros, os jovens negros são vítimas dessa desigualdade. 
 
A juventude representa mais de um quarto da população, mas ainda faltam espaços públicos 
suficientes para acolher os jovens e dar vazão às suas necessidades de se expressar e se 
reinventar. Eles querem se fazer ver, ouvir, ler, escrever sobre seus sonhos e projetos; querem 
participar e intervir nas políticas públicas que lhe são dirigidas quer aprender competências e 
conteúdos que lhes parecem importante. 
 
Não tem futuro a sociedade que não garante educação de qualidade a seus jovens e condena 
parte deles à delinquência, negando-lhes emprego e esperança, presente e futuro. É preciso 
Combater a desigualdade no acesso à educação, ao mercado de trabalho, ao 
empreendedorismo, às oportunidades de lazer, à cultura e à ciência. 
 
A Constituição de 1988 prega a liberdade e a igualdade de todos os brasileiros e de todas as 
brasileiras, sem distinção de qualquer natureza. Não se pode permitir que os direitos e a 
dignidade das minorias sexuais sejam violados em nome do preconceito. O direito de vivenciar 
a sexualidade e o direito às oportunidades deve ser garantido a todos, indistintamente. 
 

PROPOSTAS 

 

 Lutar contra toda a forma de racismo e de discriminação baseada em preconceitos de 

raça, sexo, cor, etnia, etc.  

 Fiscalizar a aplicação da lei que instituiu o ensino de história africana e afro-brasileira 

nas escolas.  

 Estimular o conhecimento do calendário das tradições e da cultura afro-brasileiras. 

 Garantir o sistema de cotas nas universidades estaduais e outros órgãos públicos.  

 Auxiliar no reconhecimento, regularização e certificação das terras de quilombos. 

 Ampliar a cobertura dos serviços públicos básicos em áreas quilombolas, melhorando 

o abastecimento de água, a rede de esgoto e a coleta de lixo.  

 Coibir a especulação imobiliária nas áreas quilombolas. 

 Inserir mais, com políticas públicas, a população negra no mercado de trabalho. 
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SÃO SEBASTIÃO - SP 

INCLUSÃO SOCIAL (Continuação) 

 

  Estabelecer política própria para combater a violência contra os negros, em especial o 

jovem com baixa escolaridade. 

 Promover encontros Afros Brasileiros intermunicipais. 

 Incentivar a criação de grêmios escolares, centros acadêmicos e outras formas de 

participação dos jovens na gestão da escola e da universidade. 

 Garantir “passe livre” para os estudantes que têm renda menor. 

  Estimular a formação de grupos e projetos culturais com diferentes linguagens 

artísticas. 

 Incentivar o empreendedorismo dos jovens em suas diferentes dimensões. 

 Inserir os jovens no mundo do trabalho pelo incentivo às empresas quanto a política 

de primeiro emprego. 

 Estimular a implantação de secretarias e conselhos de juventude nos municípios. 

 Estimular a Secretaria Estadual de Juventude. 

 Estimular as olimpíadas de ciências das escolas públicas, estimulando a curiosidade 

científica e o entendimento dos desafios do avanço do conhecimento. 

 Estrutura de acolhimento para LGBTQI+ 

 Criação de programa de acompanhamento pelo sistema de saúde para prover o 

suporte manicomial ao cidadão LGBTQI+ 

 


