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Meu compromisso com você 
 

Para elaborar um bom Plano de Governo é necessário entender a cidade, 

saber como as pessoas vivem e quais são suas expectativas, sonhos e 

necessidades, e antes de tudo ouvi-las. 

 
Além disso é preciso conhecer quais são as principais urgências, 

analisar as contas públicas, definir prioridades e implementar 

estratégias alinhadas às características e vocação do município. 

 
E então, com capacidade técnica, estudo, bom senso, sensibilidade, e 

responsabilidade, propor  ações realistas e eficazes, com compromissos 

e metas para todas as áreas. 

 
Nossas propostas são resultados de estudos, reflexões, diálogos com 

especialistas, acadêmicos, gestores, servidores públicos municipais, 

representantes de entidades, grupos e comunidades, que consolidam 

uma construção coletiva, das pessoas que pensam e fazem por nossa 

cidade. 

 
Portanto, através deste Plano de Governo, consolidamos e 

apresentamos as principais as propostas, que trago como compromisso 

para São Vicente. 

 
E vamos juntos construir uma São Vicente mais Amada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kayo Amado. São Vicente, setembro de 2020. 
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1. Nosso Plano de Governo 
 

1.1 Como está organizado 
 

Este Plano de Governo está organizado em dois blocos principais: No primeiro 

são descritos: 

 
a) processos de construção que nortearam este Plano; 

b) os principais valores e compromissos assumidos; 

c) uma série de dados da cidade, que nos permite um olhar mais 

quantitativo das nossas características e das nossas potencialidades; 

d) problemas e o legado histórico das últimas décadas. 
 

No segundo bloco, são apresentadas as propostas do Plano, assumidas como 

compromisso de governo para os próximos quatro anos e organizadas em 19 

eixos temáticos, formando um conjunto de ações viáveis e necessárias para São 

Vicente, pautadas na transparência, humanização, eficiência e foco nas pessoas. 

 
Aqui apresentaremos as propostas prioritárias para o enfrentamento de 

problemas com diversos níveis de complexidade, e que exigem ações tanto de 

caráter imediato, quanto de médio e longo prazo, mas que os primeiros passos 

precisam ser iniciados desde já, e terão impacto também para as próximas 

décadas. 

 
Através deste Plano resgatamos e reforçamos a importância dos instrumentos 

de planejamento para a gestão pública, balizados por uma construção coletiva, 

com o objetivo de iniciar um novo ciclo na história administrativa e política da 

cidade, superando as ações desintegradas que nortearam as políticas públicas 

dos últimos vinte anos, e que levaram São Vicente a atual situação: uma cidade 

com sérios desequilíbrios administrativos, sociais, econômicos e ambientais. 

 
Além disso, nossas propostas também estão atreladas a uma concepção de 

gestão mais transparente e que combate a corrupção, com perfil humanizado, 

que ouça e priorize os cidadãos, e com eficiência e capacidade técnica seja 

capaz de conduzir a cidade à superação de suas dificuldades, reorganizando- 
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a administrativa e territorialmente, para que os serviços prestados e atividades 

desenvolvidas esteja ao alcance das pessoas. 

 
1.2 Como foi construído 
 

É importante destacar que construção deste Plano foi conduzida com a 

participação de mais de 900 pessoas, entre munícipes, servidores, e 

especialistas, e motivada pela convicção de que só com o esforço e 

contribuição coletiva é possível enfrentar os graves problemas que São Vicente 

apresenta. 

 
Para isso, foram realizados ao todo 96 encontros, todos por meio de reuniões 

virtuais, em função das medida de segurança da pandemia, relativos às áreas da 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Esporte, Cultura, Mulheres, Juventude, 

Gestão, Desenvolvimento Econômico, Saúde Animal, Pessoas com Deficiência, 

Inclusão e Pessoa Idosa, os quais permitiram que pessoas de diferentes bairros, 

perfis e vivências  pudessem discutir problemas  e propostas para São Vicente. 

 
Só na área da Educação, aconteceram 50 encontros, reunindo mais de 210 

pessoas,  totalizando 87 horas  de discussão; Na  área do Meio Ambiente foram 

21 Encontros, envolvendo mais de 80 pessoas, durante 38 horas; Na Saúde foram 

11 Encontros, com mais de 100 pessoas envolvidas, durante 18 horas de 

construção. As temáticas de Cultura, Mulheres, Juventude e Esporte totalizaram 

14 encontros, envolvendo mais de 160 pessoas. 

 
Além dos encontros, durante esse processo de construção de propostas, foram 

também desenvolvidas 6 plataformas diferentes para que as pessoas pudessem 

registrar os problemas que identifica ou vive na cidade, e submeter ideias, 

sugestões e projetos que gostariam de ver serem desenvolvidos em São Vicente, 

nas temáticas de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Mulheres, Cultura e Bairros 

da Cidade. Através desses instrumentos recebemos 797 contribuições, as quais 

foram todas, uma a uma, analisada e levada em consideração. 

 
Esses dados mostram que muitas pessoas se dispuseram a dedicar seu tempo, 

compartilhar suas experiências e construir ideias, convencidas de que São 

Vicente precisa superar suas barreiras através de excelência técnica alinhadas 

a uma gestão humanizada, participativa e que escuta as pessoas. 
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São Vicente precisa mudar seu quadro atual, e os vicentinos querem essa 

mudança, junto a um prefeito que lidere a cidade na direção do 

DESENVOLVIMENTO, e acreditemos que este desejo está presente em todas as 

propostas deste Plano de Governo! 

 
Queremos agradecer a todos os que participaram e contribuíram neste 

processo fantástico de construção! A dedicação e o envolvimento de cada um 

possibilitou que este Plano de fato seja NOSSO! Muito obrigada a todos! 

 
 
1.3 São Vicente para as Pessoas: Esse é o nosso compromisso! 
 
Ao longo dos últimos anos temos ouvido, observado e estudado a cidade, a fim 

de construir PROPOSTAS factíveis, alinhadas às nossas características e 

vocações, e que possibilitem um futuro promissor para São Vicente. 

 
Construímos um Plano de Governo estudando os dados do município, 

observando as demandas, e ouvindo os cidadãos, servidores e especialistas, 

considerando que as PESSOAS que aqui vivem têm expectativas e sonhos, e 

que elas também podem e devem participar da transformação da cidade. 

 
Precisamos de recursos, equipamentos, técnicos e planejamento, para 

enfrentar os problemas que durantes anos foram negligenciados, mas mais 

que tudo, precisamos dos vicentinos. Para alcançar uma CIDADE PARA 

PESSOAS é necessário construir a cidade com as pessoas. E é a união do poder 

público com os cidadãos que transformará São Vicente em uma cidade 

organizada, humana e sustentável. 

 
Dessa maneira, nosso compromisso é implantar um boa gestão pública que se 

baseia na transparência das ações do governo para combater a corrupção, na 

execução de políticas públicas que pensem a cidade para todos os seus 

cidadãos, e nas ações de médio e longo prazo, que permitam que resultados 

sejam refletidos também nas próximas décadas. Para isso, nossos valores, que 

permeiam todas as propostas, estão organizados em três eixos centrais: 

 
1- Cidade bem Administrada: Combate à corrupção, gestão pública eficiente e 

transparente; 

2- Cidade para as Pessoas: Serviços públicos mais próximos, humanizados e 
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com qualidade; 

3- Cidade com Futuro: Planejamento como ferramenta para o 

desenvolvimento. 

Através desse valores, apresentamos nossos compromissos: 
 

- Restabelecer a relação do poder público com a população: 

Abrir a prefeitura, tornando-a acessível, próxima dos cidadãos, servidores e 

entidades. Nosso objetivo é fazer da política um instrumento de valorização da 

cidade e de seus munícipes, garantindo direitos e serviços dignos para todos; 

 
- Melhorar o cotidiano das pessoas: 

Propiciar uma cidade organizada, capaz de dar oportunidades aos que 

nasceram e aos que escolheram viver em São Vicente, tornando-a capaz de 

oferecer e disponibilizar equipamentos e serviços integrados e adequados, em 

pleno funcionamento, de modo a atender as demandas da população; 

 
- Agir no presente, pensando no futuro: 

Planejar, elaborar e implantar projetos inovadores de médio e longo prazo, com 

o objetivo de construir uma cidade melhor: organizada, segura, digital, 

sustentável e democrática. 

 
 
1.4 São Vicente uma rica história 

 
São Vicente foi fundada em 1532, sendo considerada a Primeira Vila do Brasil: o 

lugar que deu início ao processo de colonização do nosso país. Desde as 

primeiras grandes navegações São Vicente já aparecia nos mapas, e há registros, 

nos anos de 1502, de um núcleo povoado por índios e europeus. 

 
O então pequeno povoado, ao alcançar a categoria de vila, passou a ser 

reconhecida como uma cidade organizada, e por isso recebeu o título de 

“Cellula Mater da Nacionalidade”. 

 
Em 1532, Martim Afonso de Sousa como responsável pela capitania de São 

Vicente, nas suas primeiras ações administrativas instalou a Câmara, o 

Pelourinho, a Cadeia e a Igreja - os símbolos da administração portuguesa. No 

mesmo ano, Martim Afonso coordenou as primeiras eleições populares do 
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Brasil e das Américas, e por esse motivo, São Vicente também é historicamente 

conhecida como o “Berço da Democracia Americana”. 

 
Em 1700 São Vicente torna-se reconhecida como Município, mas é importante 

destacar que muito antes disso, já era território de inúmeras tribos indígenas, que 

com suas diferentes culturas e hábitos, nos deixaram um legado cultural muito rico 

e diversificado, que atualmente é pouco valorizado. São Vicente foi alçada à 

Comarca em 23 de setembro de 1961, e a Estância Balneária em 07 de julho de 

1977. 

 
Em 2032 São Vicente celebrará seus 500 anos de fundação, e é preciso desde 

já, preparar a cidade para esta data tão importante. Os próximos doze anos 

serão decisivos para implementar as mudanças que precisamos, e assim 

celebrarmos uma cidade histórica e ao mesmo tempo moderna. 

 
1.5. Dados importantes da nossa cidade 
 
1.5.1 População 

 
São Vicente possui uma população estimada de 365.798 habitantes (IBGE, 2019), e 

é o 2° maior município, em população, da  Baixada  Santista. Esta população está 

dividida em 51,97% Mulheres e 48,03% homens. E sua divisão etária é de 22,64% 

menor que 15 anos; 69,86% entre 15 e 64 anos; 7,50% acima de 65 anos. A maior 

concentração está na faixa etária entre 15 e 34 anos, 34,30% do total da população 

(IBGE, 2010). 

 
1.5.2 Território 
 
Nosso território possui 148.100 km², e cerca de metade dessa área é classificada 

como área de preservação ambiental. Estamos organizados em duas grandes 

porções: Área Insular e a Área Continental (AC). Em 2020, a AC com 150.000 

habitantes completou 110 anos de ocupação. 

 
Segundo a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo (Lei 987/2020), a cidade 

está dividida em 45 bairros, sendo 35 ocupados e em área urbana, e 3 bairros na 

área rural. 
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1.5.3 Economia 

 
Apesar de São Vicente ser o 2° município mais populoso da Região 

Metropolitana da Baixada Santista é apenas o 5° no PIB (Produto Interno Bruto), 

índice que demonstra a riqueza econômica da cidade. Seu PIB per capita, que 

é a divisão dos valores da economia pelo número de habitantes, é o mais baixo 

da região. De modo comparativo, São Vicente tem um PIB de 14.858,66 (valores em 

reais correntes), ao passo que o de Itanhaém é de 19.482,02 (2° mais baixo) e 

Praia Grande de 22.219,54 (SEADE, 2017).  

 
Nossa economia está concentrada nos setores de comércio e serviço, 

representando 91,41%, e o salário médio do trabalhador de São Vicente é de R$ 

2.508,19 reais, também um dos mais baixos em comparação com as cidades 

vizinhas. 

 
Das receitas correntes, que são os recursos para administrar a cidade, 54,9% são 

oriundas de fontes externas, como as transferências estaduais e federais (IBGE, 

2015). Ou seja, São Vicente é uma cidade bastante dependente de repasses dos 

governos das demais esferas. 

 
Todos estes dados demonstram que precisamos melhorar a nossa economia, 

para gerarmos mais riquezas, e mais RENDA para os vicentinos, e tornar 

possível os investimentos que a cidade precisa. 

 
 
1.6 Cadê o desenvolvimento? 

 
Há mais de 20 anos o grupo político que assumiu a cidade trouxe consigo o 

discurso que devolveria o “orgulho vicentino”. Logo se viu que ao invés de um 

projeto de cidade, que promovesse este orgulho, foi implantado um projeto 

político de poder, onde somente os políticos são beneficiados e as PESSOAS 

são desprezadas. 

 
Este projeto político vem “maquiando” os problemas da cidade durante as 

últimas décadas, sem resolver efetivamente nada. Foi implantado um modelo 

de gestão que levou a cidade ao estado que se encontra hoje: infraestrutura 

precária; baixos índices de qualidade na educação, saúde, segurança, das 

áreas sociais, ambientais e nenhum crescimento econômico. 

 
Enquanto os municípios vizinhos avançaram, São Vicente só retrocedeu. Já 

estamos no século XXI e a cidade sofre com demandas do século retrasado.  
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Não podemos permitir que a cidade continue sendo negligenciada, e ocupada 

por pessoas que comprometeram o presente e o nosso futuro.  

 
1.7 Desafios e  potencialidades para o desenvolvimento 

 
Ao iniciar as discussões sobre este Plano de Governo, a primeira ideia foi São 

Vicente precisa se desenvolver! Desenvolver sua ECONOMIA e seu TERRITÓRIO 

de forma planejada e organizada, e principalmente, criar condições para as 

PESSOAS se desenvolverem. Mas então o que precisamos para alcançar este 

desenvolvimento? Há pontos centrais, que precisam ser considerados: 

 
A pandemia de Covi-19 nos trouxe preocupações, principalmente em duas 

áreas: saúde e economia. Na área da Saúde o município deve continuar 

cumprindo as recomendações e protocolos para impedir a disseminação da 

doença e disponibilizar os serviços necessários para o cuidado com as 

pessoas, enquanto a vacina não estiver disponibilizada. 

 
Na economia precisamos INOVAR. Como já vimos, a economia de nossa cidade 

é um dos gargalos (limitador) para o desenvolvimento. E se a pandemia trouxe 

muitas dificuldades, agora será preciso enfrentá-las. Temos dois elementos 

alavancadores para a economia da cidade: O COMÉRCIO E O TURISMO, e é 

imprescindível aproveitar este momento para investir nestas áreas de forma séria 

e planejada. É o desenvolvimento econômico que gerará EMPREGO e RENDA, e 

criará condições para resolver os problemas que a cidade precisa. 

 
As áreas Insular e Continental precisam se desenvolver integralmente. Apesar 

de já possuir boa cobertura de infraestrutura, a área Insular ainda apresenta 

diversos problemas, como as ocupações irregulares, principalmente junto aos 

canais, rios e áreas de mangue, com habitações insalubres (palafitas) e falta de 

saneamento (esgoto e drenagem). Há deficiências no sistema viário, resultado 

da falta de planejamento. 

 
A Área Continental não possui a mesma cobertura de infraestrutura e suas 

demandas são grandes. Seu crescimento vem ocorrendo de forma 

desordenada e com ocupações que interferem na proteção ambiental. 
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Ambas as Áreas precisam de intervenções para melhorias em suas 

infraestruturas e na ocupação territorial. É precisa resolver os problemas da 

Áreas Insular, mas é prioritário reequilibrar a cidade na oferta de serviços 

públicos, investindo na Área Continental, permitindo um acesso e mobilidade 

entre as áreas, através de uma PONTE segura e eficiente, bem como regularizar 

os assentamentos, implantar equipamentos e infraestrutura, além de apoiar a 

economia local. Somos uma cidade com riquezas e potenciais espalhados por 

todo o território! 

 

Fonte: Google, 2020. Elaboração Própria. 2020. 
 

As Infraestruturas precisam de investimento, principalmente a drenagem urbana 

e o enfrentamento das enchentes. Sem uma infraestrutura eficiente   não há 

desenvolvimento. Além de todos os transtornos que uma infraestrutura ruim trás 

para os seus munícipes, não torna a cidade atraente para investimentos privados 

e desmotiva a implantação de negócios. 

 
A Linha Azul, que é um corredor viários de acesso à Rodovia dos Imigrantes, por 

exemplo, poderia atrair mais atividades de comércio e serviço e desenvolver o 

segmento imobiliários nos bairros que a ladeiam, mas os problemas das 

enchentes inviabiliza a região. Nesse sentido, propomos criar um setor na 

administração pública que atue como uma força- tarefa a fim de mitigar e resolver 

os problemas relacionados a esta área. É preciso superar  a barreira da falta  de 

eficiência das infraestruturas,  que hoje é um impedimento ao desenvolvimento. 
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O Ordenamento Territorial é também um item fundamental no 

desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Áreas ocupadas de forma 

irregular, em geral, constitui-se em assentamentos sem nenhum serviço, 

ampliam os problemas do município e desvalorizam as regiões. Através das 

políticas de Habitação e Urbana, como o direito à moradia e a 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, é possível promover o ordenamento e 

qualificação do território da cidade. 

 
O Desenvolvimento Urbano se inicia a partir da análise e do planejamento da 

cidade. São Vicente não cresceu de forma planejada e isto restringe sua 

organização atual. Mas a cidade possui alguns eixos viários estruturantes que 

devem servir de referência no seu planejamento. Temos a Linha Amarela, como 

principal eixo de ligação da parte insular com o continente, a Linha Vermelha 

que faz a ligação da Linha Amarela com a Zona Noroeste em Santos, e a Linha 

Azul, anteriormente citada, que liga a Avenida Antônio Emmerich à Rodovia dos 

Imigrantes. 

 
Na Área Continental a Avenida Ulisses Guimarães, tem apresentado crescimento 

no comércio e serviços, e pode ter ampliada a presença de serviços públicos, a 

qual propomos, constituindo um Eixo de Desenvolvimento da AC. Todos as linhas 

citadas, que são ligações viárias importantes, deverão sofrer intervenções 

urbanas, com implantação de infraestruturas, através de investimentos e 

incentivos, para atrair  atividades  econômicas que promovam  o desenvolvimento. 
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O mapa demonstra as linhas-eixos viários da cidade e a proposta do Eixo (verde) de 

Desenvolvimento na Área Continental. Fonte PMSV. 2020. Elaboração Própria. 2020. 

 
 
 

2. NOSSAS PROPOSTAS 
 
Como mencionamos anteriormente, nossas propostas estão organizadas em 

19 eixos temáticos, organizados na sequência abaixo. É importante destacar 

que muitas propostas têm um caráter transversal, de modo que as unidades 

administrativas da prefeitura, responsáveis por executá-las, trabalharão 

conjuntamente, a fim de que se garanta toda a qualidade necessária para o 

alcance da eficácia e efetividade das políticas públicas municipais. 

 
 
2.1. TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 
 
A falta de transparência em São Vicente é um problema MUITO GRAVE. Ao não 

cumprir a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527/2011, esta situação 

impossibilita o controle social por parte dos munícipes. A atual administração não 

disponibiliza informações claras, seja sobre a destinação dos recursos,  seja sobre 

as contratações de serviços nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, 

destinação dos resíduos, nomeação de cargos comissionados, serviços de obras 

e construções, entre outros, para análise e  acompanhamento dos vicentinos. 
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Há também muitas inconsistências nos dados divulgados referentes aos 

servidores, compras públicas, licitações, distribuição das vagas em creches, 

investimentos, recursos dos fundos municipais, e a lista ficaria longa se 

mencionarmos todas as publicações oficiais que causam estranheza, que não 

estão de acordo com a lei, ou que falta informações. 

 
Precisamos dar maior transparência às informações, facilitar o acesso! Todo 

cidadão tem o direito às informações públicas e é dever do município torná- las 

acessíveis. Transparência e controle social são as melhores formas de 

COMBATE A CORRUPÇÃO. E é nosso compromisso transformar a cidade de São 

Vicente referência em TRANSPARÊNCIA. 

 
Propostas 
 

- Fortalecer a Controladoria Geral do Município como órgão autônomo 

para atividades de controle interno; 

- Criar um Portal de Atendimento ao cidadão, para acesso online aos 

diversos serviços da gestão municipal. Assim como reestruturar o Serviço 

de Informação ao Cidadão, possibilitando o acesso às informações e 

respostas dentro dos prazos legais estabelecidos; 

- Ampliar as informações no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, com 

demonstração das receitas, compras, licitações, nomeações, convênios, 

repasses, contratos e serviços ampliando o detalhamento das 

informações e melhorando instrumentos de acesso, localização e 

identificação das informações; 

- Ampliar a publicação dos atos administrativos no Diário oficial; 

- Implementar um sistema de auditoria das contas públicas, para verificar 

possíveis irregularidades, evitar desvios e promover a integridade; 

- Promover o Controle Social através da criação de um canal ativo e direto de 

comunicação entre a Gestão, munícipes e Conselhos Participativos e 

discutir sobre a criação de um Conselho de Transparência; 

- Estabelecer acordos de cooperação com órgãos de controle para oferta de 

capacitação para os servidores, com ênfase em transparência, 

accountability e controle social; 

- Promover capacitações e interações com demais órgãos, esferas e 

servidores para construção de uma rede de informações estratégicas, 

para a prevenção e o combate à corrupção; 
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- Fiscalizar e avaliar a execução das políticas públicas implementadas, no 

que compete ao graus de execução de suas metas e objetivos 

estabelecidos; 

- Criar agendas temáticas de participação com munícipes a fim de 

esclarecer balanços orçamentários, execução das políticas públicas e 

atos do executivo, entre outras informações de relevância pública para 

controle social; 

- Modernizar o sistema de farmácias públicas e controle dos estoques e 

distribuição dos medicamentos, permitindo transparência e eficiência na 

gestão das farmácias. 

 
 

 
2.2. GESTÃO MODERNA E HUMANIZADA 
 
Quando falamos em modernização da gestão não nos referimos apenas aos 

equipamentos e sistemas que a prefeitura usa, mas sim, a um modelo de gestão 

que pensa e disponibiliza aos munícipes serviços com acesso simples, menos 

burocracia, facilitando o dia-a-dia das pessoas, e aproximando os serviços ao 

cidadão. Modernizar é permitir que o munícipe tenha a possibilidade de 

acessar, de maneira mais simples e descomplicada, informações de interesse 

público em geral, bem como ter facilidade de acesso a serviços. 

 
Na prática isso significa que agendamentos de consultas e exames poderão 

ser feitas eletronicamente, e solicitadas pelo cidadão por meio de aplicativos, 

assim como a solicitação de podas de árvores, manutenção de vias urbanas, 

castração de pets, dúvidas sobre coletas seletiva, e demais serviços, de modo 

que as solicitações sejam recebidas, executadas e monitoradas através de uma 

Central de Triagem e Serviços, que acompanhará desde o recebimento da 

solicitação até a finalização do pedido, mantendo contato constante com a 

pessoa que fez a solicitação. 

 
Junto ao processo de modernização é fundamental considerar que o foco e 

beneficiário principal são as pessoas, e aí entra a importância da 

humanização, de modo a garantir que pessoas terão seu tempo e qualidade 

de vida valorizadas, suas demandas acolhidas e encaminhadas, e receberá 

retorno com prazos de respostas, a todas as suas solicitações realizadas.  
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Propostas 
 

- Promover uma reforma administrativa, a fim de melhorar a execução dos 

serviços em todas as áreas otimizando as estruturas do governo. 

nomeando técnicos e especialistas em todas as secretarias; 

- Valorizar, capacitar e promover o desenvolvimento dos servidores 

públicos, através de um modelo participativo de governo, com 

mecanismos de escuta ativa, cultura de paz e mediação de conflito; 

(diálogo eficiente); 

- Ampliar os serviços na Subprefeitura da Área Continental; 

- Criar padrões de atendimentos humanizados, em ambientes de trabalho 

saudáveis nas estruturas da Administração municipal; 

- Investir no desenvolvimento institucional, com aquisição de equipamentos 

e sistemas mais modernos; 

- Tornar os Processos Inteligentes (digital), através da migração de 

processos administrativos de papel para formato eletrônico por meio da 

implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); 

- Implementar Núcleo de Estudos e Monitoramentos para a gestão de 

projetos de inovação e modernização no setor público, bem como 

desenvolvimento de instrumentos de interação sobre dados e informações 

de São Vicente. 

 

 
2. 3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO 
 
A gestão municipal é decisiva para o desenvolvimento da economia local, 

sobretudo neste contexto pós-coronavírus. As prefeituras são responsáveis 

por vários serviços que podem facilitar o desenvolvimento e melhorar o 

ambiente de negócios, através de incentivos para apoiar a expansão de 

atividades econômicas, tais como, fornecer educação e treinamento aos 

comerciantes, apoiar o desenvolvimento de pequenos empresários, 

comunidades e cooperativas, agricultura familiar, e melhorar a infraestrutura,  

de modo a possibilitar a criação de um ambiente de negócios favorável, que 

atraia  investimentos e gere EMPREGO E RENDA para todos. 

 
São Vicente apresenta, como já mostrado, números em sua economia muito 

abaixo da média regional, além de ser muito dependente de recursos vindos 

dos governos Estadual e Federal. Para termos uma ideia, nos últimos anos, 50% 

de todos os recursos financeiros da nossa cidade foram originados de 
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transferências correntes do governo federal e do estado, o que significa que os 

recursos próprios que o município arrecada representam apenas os outros 50% 

do total de recursos da cidade. 

 
Neste cenário é preciso encontrar soluções para o DESENVOLVIMENTO DA 

ECONOMIA LOCAL, de acordo com as nossas vocações e potenciais. Temos um 

comércio popular forte, que pode ser ainda mais desenvolvido. O comércio 

varejista é o que mais emprega na cidade gera 10.000 postos de trabalho. 

Possuímos ainda riquezas naturais como as praias, cachoeiras, rios e matas e 

também um patrimônio histórico importante, formando um conjunto de 

elementos que permitem o desenvolvimento das atividades de Turismo, Cultura 

e Lazer. 

 
Além disso, pensar no desenvolvimento econômico para São Vicente é também 

estimular o empreendedorismo e fomentar o desenvolvimento de outras áreas: 

Inovação e Tecnologia; Cooperativismo local; Economia Criativa e Solidária; 

atividades Náuticas e de Pesca. 

 
Propostas 
 

- Consolidar o Centro Comercial de São Vicente como um competitivo polo 

de compras da Região Metropolitana da Baixada Santista; 

- Promover o desenvolvimento econômico e imobiliário da Área 

Continental, através de projetos urbanísticos; leis de incentivo; e apoio 

técnico aos empreendedores locais; 

- Apoiar o pequeno e microempreendedor, ampliando e qualificando os 

serviços da sala do empreendedor; 

- Incentivar e apoiar a formalização de microempreendedores individuais; 

- Gerar oportunidades de empreendedorismo e trabalho para jovens e 

mulheres; 

- Desenvolver a economia solidária e criativa, articulando parcerias com os 

governos estadual e federal e instituições nacionais e internacionais;  

- Promover e orientar o acesso ao microcrédito através do Banco do Povo 

Paulista; 

- Estimular a qualificação técnica e profissional de acordo com as 

demandas do mercado; 

- Criar no município um ambiente para o desenvolvimento de atividades 

voltadas à Inovação;
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- Criar uma vitrine virtual para divulgação de produtos elaborados por 

artesãos e microempreendedores de economia criativa; 

- Criar um Código de Posturas atualizado e promover a fiscalização; 

- Promover o debate sobre o desenvolvimento econômico regional com os 

demais municípios da Baixada Santista; 

 
 

2.4. TURISMO 
 
Em todas as eleições ouvimos as mesmas promessas de que “São Vicente 

terá investimentos no setor turístico”. Até então só tivemos falas e quase 

nenhuma ação efetiva. Muitas cidades vizinhas a nossa evoluíram e aqui 

ficamos estagnados. Temos perdido muito devido à insegurança nas ruas, 

abandono dos locais turísticos e principalmente a falta de políticas públicas 

sérias para o setor. 

 
Avaliamos que o Turismo é um eixo que pode alavancar a economia do 

município, ou seja, um motor para a geração de emprego e renda. Seu 

desenvolvimento ocorrerá com planejamento, apoio ao setor, e realização de 

obras que revitalizem nosso patrimônio, tudo para atrair turistas e 

empreendimentos. 

 
Propostas 

 
- Integrar todas as empresas do setor turístico: meios de hospedagem, 

restaurantes, bares, quiosques, atrativos, marinas, setor de eventos, 

guias e agências de turismo; 

- Apoiar o setor com capacitação, eventos e fomento aos negócios; 

- Elevar São Vicente, no âmbito federal, à categoria “A” de cidade turística. 

Isso significa mais recursos, programas e prioridade para investimento de 

verbas federais; 

- Ampliar e melhorar site exclusivo para a promoção do turismo da cidade 

para a divulgação de roteiros, pacotes e opções de lazer para moradores 

e turistas; 

- Desenvolver um Projeto Urbanístico integrando patrimônio histórico, 

cultural e turístico, através da revitalização do Porto das Naus; Deck de 

Lazer e Pesca; Biquinha de Anchieta; Praça 22 de Janeiro; Casa Martim 

Afonso; Igreja Matriz, Vila de São Vicente e Mercado Municipal; 

- Viabilizar a reabertura do Museu Joias da Natureza na cidade; 



20  

- Criar Espaço Interativo de Educação Ambiental; 

- Resgatar a Casa da Cultura Afro-Brasileira, no Parque do Voturuá; 

- Elaborar e divulgar um calendário de eventos da cidade; 

- Estruturar e estimular o turismo ecológico principalmente na Área 

Continental do Município; 

- Estabelecer parcerias com as marinas e clubes náuticos para o 

desenvolvimento de atividades náuticas e negócios;  

- Turismo Acessível: promover a acessibilidade em locais e vias de 

interesse turístico; 

- Elaborar um plano de Turismo para a terceira idade, com objetivo propiciar 

a melhoria da qualidade de vida, pelo lazer e turismo; 

- Iniciar o planejamento para as atividades São Vicente 500 anos, em 2032. 

 
 
 
2.5. INFRAESTRUTURA E ZELADORIA 
 

A infraestrutura da cidade tem uma importância fundamental para o seu 

crescimento ordenado e promoção do desenvolvimento social e econômico. A 

infraestrutura urbana trata dos serviços básicos, compostos por redes de água 

e esgoto, gestão dos resíduos sólidos, drenagem - (saneamento), rede de 

energia elétrica, iluminação pública e infraestrutura de telecomunicação. Trata, 

também, do sistema viário da cidade (transporte), buscando a eficiência, 

qualidade e otimização dos serviços prestados. 

 
Ao andarmos por nossa cidade, vemos pilhas de lixo espalhadas pelas ruas, 

espaços públicos (praças) mal conservados, os logradouros (ruas e calçadas) 

mal cuidadas e esburacadas, falta de identificação dos nomes das rua, 

iluminação insuficiente, árvores sem poda, entulho jogado por toda a cidade, 

canais com lixo e móveis velhos. Muitos problemas que influenciam não só o 

cotidiano das pessoas, a paisagem urbana, mas também as questões de saúde 

pública. 

 
O município de São Vicente precisa avançar no item saneamento: a cobertura 

da rede de abastecimento de água não chega a alguns locais, e além disso, 

enfrentamos altos índices de perda de água. O tratamento do esgoto, segundo 

dados da SABESP, alcança 85% dos domicílios vicentinos, excluídas as áreas 

irregulares. Enfrentamos, ainda, as ligações clandestinas com o despejo de 

esgoto direto na rede de drenagem, chegando aos rios e ao mar, afetando a 
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balneabilidade das praias. 

 
Quase a totalidade dos bairros se sentem abandonados com serviços públicos 

que nunca chegam. Assim propomos a divisão da cidade em REGIÕES, para 

implantar equipes de manutenção nos bairros, com a finalidade de melhorar os 

serviços de zeladoria, torná-los mais próximo dos munícipes, entendendo cada 

realidade e trabalhando com mais agilidade e eficiência. Precisamos ampliar o 

atendimento dos serviços ofertados, ampliar a fiscalização, destinar os 

recursos, de maneira mais clara e eficiente, ao atendimento das reais 

necessidades dos vicentinas. São Vicente precisa de uma melhor gestão, tanto 

administrativa quanto dos recursos. E estamos prontos para isso. 

 
Propostas 
 

- Revisar o Plano Municipal de Saneamento; 

- Reurbanizar os principais eixos viários da cidade com melhorias do 

pavimento, iluminação, paisagismo, sinalização (placas das ruas) e piso 

e acessibilidade nas calçadas, na Área insular e Continental; 

- Implantar um sistema online de solicitação e acompanhamento dos 

serviços de zeladoria urbana; 

- Criar uma rotina de manutenção em todos os bairros da cidade com 

limpeza, capinação, conserto de tampas, entre outros. 

- Implementar uma gestão municipal sobre os serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, com a criação de uma estrutura técnica 

com vistas à promoção da melhoria da qualidade e eficiência, do 

desenvolvimento, controle, fiscalização e regulação dos serviços; 

- Trazer para o município o programa da SABESP “se liga na rede”, para 

execução de redes de esgoto em casas de baixa renda. Assim como 

demais  programas  da  empresa:  combate  a  ligação  clandestina;  tarifa 

social; PURA - educação para valorização do uso da água; 

- Integrar a Política de Saneamento e de Habitação como forma de buscar 

a regularização e universalização dos serviços de infraestrutura; 

- Desenvolver campanhas pelo uso racional da água e solicitar da Sabesp 

a intensificação das ações com vistas à redução das perdas de água no 

sistema; 
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- Tornar a cidade mais limpa, através de um programa de educação 

ambiental, e aumentar o número de ecopontos para descarte de 

inservíveis e entulho de construção; 

 
2.6. DRENAGEM URBANA 
 

Dentre os item de saneamento, a drenagem urbana se tornou um problema 

grave, causado por diversos fatores, que vão das ocupações irregulares até o 

aumento do nível do mar, e hoje afeta todo o território urbano do município. 

 
O Plano de Saneamento Básico do Município, que trata sobre a drenagem, tem 

como referência um plano de 2014, na ocasião contratado pelo governo do 

Estado, o que demonstra desatualização, e a falta de padronização dos 

estudos e planejamento para a drenagem. As enchentes têm afetado os 

vicentinos há mais de 20 anos, sempre nos períodos de chuvas e cheias das 

marés, muitos munícipes ficam ilhados. Também sofrem com a falta de 

manutenção dos mais de 25 canais de drenagem, da falta de limpeza e 

manutenção das redes. A gestão de drenagem compreende Planejamento, 

Obras e Procedimento (manutenção e operação) e é o que precisamos para 

enfrentar este problema. 

 
O mapa a seguir demonstra quais os bairros a população aponta como 

prioritário o problema das enchentes. Na área insular destaque para Vila 

Margarida e México 70 e o bairros que ladeiam a Linha Azul, Jóquei, Náutica e 

Pombeba, Guassu, Vila Fátima entre outros. Na Área Continental os bairros 

indicados são Jardim Irmã Dolores, Quarentenário e Rio Branco. Elas trazem 

insalubridade as moradias, transtornos à mobilidade e riscos à saúde pública. 

E hoje tornou-se um impedimento para o desenvolvimento da cidade. 
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Mapa demonstra graficamente dados obtidos de plataforma com questionário. Os bairros com 

cor mais escura indicam maior gravidade do problema, conforme apontado pela população. 

Fonte Google 2020. Elaboração Própria. 2020. 

 

Propostas 
 

- Criar e implementar o departamento exclusivo de drenagem urbana, para 

enfrentar o problema das enchentes, de forma integral: planejamento, 

obras e manutenção das redes; 

- Implementar o uso da tecnologia para ações imediatas viabilizando o 

cadastramento (georreferenciado), hierarquização dos canais e serviços 

de prevenção dos mesmos; 

- Reformar os canais (desassoreamento e revestimento) e instalar 

comportas, como também reformar a rede de microdrenagem; 

- Propor ações e projetos que ampliem as áreas permeáveis; 

- Estudar a implantação de caixas de retenção nos lotes particulares 

(detenção em lotes), como solução técnica para diminuir o impacto das 

chuvas. 

 
 

2.7 SAÚDE MAIS PERTO 
 

São Vicente tem grandes desafios em relação à saúde, que começam na 

administração e aplicação das políticas públicas, onde destacamos a falta de 

uma gestão eficiente e transparente, infraestrutura (edifícios) que se 

encontram precarizados, profissionais (servidores) desmotivados  e 
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desvalorizados, baixa cobertura dos serviços de atenção básica, poucas ações 

de prevenção, nenhuma ação transversal da saúde com esporte, educação, 

lazer e meio ambiente, equipamentos ociosos por inadequação das 

instalações, longas filas de espera para exames e consultas, falta de 

acessibilidade e humanização nos atendimentos. 

 
No município preocupam o aumento, nos últimos anos, da mortalidade infantil   e 

as internações por desnutrição e desidratação. A cobertura dos serviços ofertada 

pelo município, segundo dados oficiais, é muito baixa: temos 3 (três) mil habitantes 

para cada 01 (um) leito destinado a internação no SUS, enquanto a média estadual 

é de 01 (um) leito para cada 1.000 habitantes (SEADE, 2019). A cobertura das 

Equipes de Saúde da Família (ESF), outro importante indicador sobre o 

atendimento à atenção básica, vem caindo desde 2016, passando de 29,11% para 

19,00% (DATASUS, 2020) de equipes atuantes - percentual bem inferior aos 

municípios da região metropolitana de São Paulo, (36,84%). 

 
O município possui aproximadamente 90 equipamentos de saúde pública, 

divididos em várias especialidades. Trata-se de um bom número, e estão 

espalhados por toda a cidade, mas a falta de manutenção, a inexistência da 

integração de informações para os seus usuários e a falta de profissionais para 

atendimento os tornam subutilizados e por vezes ociosos - como, por exemplo, 

os equipamentos de saúde bucal - pois a falta de manutenção preventiva dos 

equipamentos os tornam inutilizáveis. 

 
A estrutura de serviços da saúde hoje conta com parceria com uma Organização 

Social (OSs), responsável por executar uma série de serviços e atividades na 

cidade, representando 14,22% do total das despesas do município, e 44,5% dos 

recursos federais destinados à Saúde. 

 
Embora mais da metade dos recursos destinados à manutenção da saúde 

sejam voltados para folha de pagamento, São Vicente ainda apresenta uma 

defasagem em recursos humanos, problema sentido por todos os vicentinos. 

Segundo dados extraídos do Portal da Transparência vicentino, compõem o 

quadro de servidores do sistema de saúde municipal: 

 
● 151 enfermeiros 

● 234 médicos 

● 84 agentes de saúde pública 
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● 472 auxiliares de enfermagem 

● 1.300 profissionais na administração (níveis médio e superior). 
 

Podemos dizer, então, que há uma distribuição de 774 vicentinos a cada 01 (um) 

auxiliar de enfermagem, ou 4.354 munícipes para 01 (um) agente de saúde pública 

ou, ainda, 2.422 vicentinos para cada enfermeiro na cidade, e 1 médico para cada 

1.563 pessoas. 

 
Os problemas na área da saúde perpassam pela Atenção Básica, Saúde 

Mental, Saúde Bucal, Saúde do Idoso, Saúde da Pessoa com Deficiência e 

Saúde da Mulher. Buscando melhorias e avanços em todos esses setores, 

foram discutidas e construídas com servidores e especialistas, não só da área 

da saúde, mas também da área da gestão pública, propostas viáveis e que se 

encaixam dentro dos limites orçamentários da cidade. 

 
A cidade não conta com alguns programas básicos, muito comuns a outras 

cidades brasileiras, que permitiriam um aumento dos repasses de recursos 

federais. Cabe destacar que as despesas com recursos próprios na saúde, nos 

últimos 10 anos, praticamente duplicaram, representando 30% dos recursos 

municipais investidos. Além disso, de todo o orçamento da Secretaria de Saúde, 

63,05% é destinado para a folha de pagamentos. Na prática, o que isso significa? 

Significa que há recursos, mas falta qualidade na sua aplicação. E nosso 

compromisso é exatamente esse: proporcionar saúde de qualidade, atendimento 

humanizado e foco na prevenção. 

 
O sistema de saúde vicentino precisa ser reestruturado e, para isso, 

entendemos ser necessário o redesenho de processos, o uso da tecnologia, 

valorização dos profissionais e a melhoria e modernização da infraestrutura 

dos equipamentos de saúde, possibilitando a aproximação entre os serviços 

de saúde e os munícipes vicentinos. 

 
Para os profissionais de saúde e seus usuários, é clara a falta GESTÃO, 

TRANSPARÊNCIA E HUMANIZAÇÃO do sistema de saúde pública, e é por aí que 

vamos começar! 

 
Organizamos nossas propostas em três eixos principais, que se desdobram em 

ações específicas. São eles: 
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1. Aproximação da Saúde ao Cidadão. 

2. Valorização do Servidor; 

3. Modernização da gestão e redesenho logístico dos atendimentos, 

estruturas e serviços ofertados. 

 
Além disso, logo abaixo também discutimos propostas para Saúde da Pessoa 

com Deficiência e Saúde do Idoso. Já as propostas voltadas à Saúde da mulher 

se encontram no item 2.11 Mulheres - Autonomia e Empoderamento. 

 

Propostas 
 

2.7.1 Aproximação da Saúde ao Cidadão 
 

Consolidamos nossas propostas pensando no ser humano e em sua 

integralidade, considerando suas especificidades, e a promoção da saúde 

como uma política interligada, multidisciplinar, perpassando por: esporte,  

lazer, educação, assistência social. 

 
- Articulação Intersetorial: Educação, Esporte, Lazer, Assistência Social e 

Educação em Saúde, através de orientações sobre a atenção básica, as 

especialidades, serviços de Urgência Emergência, SAMU, saúde bucal, 

saúde mental; 

- Reduzir o tempo de espera de consultas especializadas; 

- Efetivar um canal inteligente para registro de consultas, agendamento de 

exames e consultas; 

- Reabrir da UPA Náutica, para cobertura dos bairros da região; 

- Promover a prevenção e redução de danos na saúde bucal com agendas 

fixas e periódicas de profissionais nas escolas; 

- Ampliar as atividades oferecidas nos postos; 

- Ampliar a cobertura das Equipes de Saúde da família - ESF; 

- Implementar uma Central de Regulação do SAMU, com readequação de 

servidores, informatização do banco de dados e revisão dos pontos 

geográficos de localização das bases das ambulâncias. 
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2.7.2 Valorização do Servidor 
 

- Revisar de forma Participativa os Planos e Cargos, através da criação de 

Fóruns e Comissões para discussão e revisão dos planos de carreira e 

remuneração das horas extras; 

- Implementar Residências médicas em Saúde da Família e equipe 

multiprofissional, permitindo que a atenção à saúde seja realizada de 

forma integrada entre as diferentes áreas da saúde; 

- Ofertar e incentivar à capacitação continuada, através de financiamento e 

cofinanciamento, e valorização da participação em Congressos, 

Seminários, publicação de artigos científicos e acadêmicos; 

- Critérios técnicos para nomeação de cargos comissionados e criação da 

exclusividade a servidores efetivos a cargos específicos. 

 
 

2.7.3 Modernização da gestão e redesenho logístico dos atendimentos, 

estruturas e serviços ofertados 

 
- Readequar a infraestrutura dos equipamentos de saúde para exercício 

das atividades informatizadas, através da instalação de equipamentos, 

cabos, redes, de modo a permitir a informatização dos serviços como 

agendamento on-line de consultas, exames, e laudos médicos; 

- Atualizar periodicamente e fazer a manutenção preventiva de todos os 

equipamentos e unidades, atrelado ao sistema de tempo de vida útil dos 

equipamentos e redução da burocracia interna para solicitação de reparos 

urgentes; 

- Avaliar a ampliação da telemedicina na rede pública; 

- Descentralizar os pontos de retirada de medicações psicotrópicas, de 

modo que o paciente não precise se deslocar até a farmácia central em 

Santos para retirada de medicações de alto custo fornecidas pelo governo 

do estado; 

- Dispensação de medicações de alto custo; 

- Integrar os sistemas dos almoxarifados para que se tenha o real número 

de medicamentos disponíveis em todos os locais de atendimento, a fim 

de viabilizar um maior controle para que não haja desperdício de 

medicamentos e desta forma tenha um melhor aproveitamento atendendo 

um maior número de cidadãos; 
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- Avaliar os imóveis próprios e alugados, de modo a rever e renegociar 

contratos de locação; 

- Readequar e melhorar a distribuição das equipes de saúde nas unidades, 

bem como criação de Manual de Procedimentos Administrativos e Gestão 

do Conhecimento de modo a atualizar e estabelecer e protocolos de 

procedimentos nos serviços de modo a aumentar a capacidade de 

resolutividade dos atendimentos; 

- Instalar um gerador para armazenamento de vacinas (Central); 

- Monitorar, avaliar e analisar a prestação de contas das parcerias firmadas 

com as Organizações Sociais, de modo que se faça cumprir as obrigações 

contratuais firmadas, como realização de exames, contratação de 

funcionários, atendimentos e consultas; 

- Ampliar a adesão aos programas e parcerias com entes estadual, federal 

e privados como universidades e centros de pesquisa; 

- Fomentar a implementação de redes de consórcios, com cidades as 

demais cidades da Baixada Santista. 

 
 

2.8. BEM ESTAR DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

2.8.1 Saúde do Idoso 
 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050 o número 

de idosos no mundo irá triplicar e, como estimado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil, em 2060, um a cada três brasileiros terão 

60 anos ou mais. Acompanhando as expectativas mundiais, São Vicente já tem 

15% de sua população idosa (cerca de 53 mil idosos), e esse número vem 

aumentando. Além disso, a expectativa de vida também está aumentando, em 

nosso país, a expectativa de vida média de 76 anos. O envelhecimento 

populacional nos traz  uma nova percepção da vida,  e reforça a importância e  a 

necessidade de cuidados, tornando-se necessária e urgente a melhoria das 

políticas públicas vigentes, além da implementação de novas políticas para fazer 

frente às novas necessidades da população. 

 
Não basta pensar no envelhecimento populacional; também é preciso pensar 

em como será a qualidade do envelhecimento para a nossa população, de 

maneira ativa e saudável. E, para isso, precisamos pensar em três condições 
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principais: baixo risco de doenças físicas e mentais; manutenção da saúde 

mental e física e viver ativamente. 

 
Para que seja possível envelhecer com saúde e de maneira ativa, precisamos 

contar com o empenho pessoal de cada um, com o envolvimento da sociedade 

em geral e, principalmente, com o suporte do governo para o desenvolvimento 

e manutenção de políticas públicas que proporcionem condições de 

envelhecer de forma digna, ativa e saudável. 

 
São Vicente é uma cidade que já conta com muitos pontos positivos para 

contribuir para o envelhecimento saudável de sua população, como ser uma 

cidade litorânea, ter áreas verdes e possuir um alto Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). São fatores importantes, mas não suficientes, pois ainda há 

muito o que fazer para atendermos a todas as demandas e necessidades da 

população idosa. 

 
Para suprir as falhas existentes, sendo possível proporcionar o envelhecimento 

saudável aos vicentinos, devemos revisar as políticas públicas municipais, criar 

novas parcerias e gerar benefícios que proporcionem um envelhecimento 

saudável para a terceira idade vicentina - e para isso, é preciso conscientizar 

a população que o processo de envelhecimento começa a partir do 

nascimento. Pensando nesse novo cenário, apresentamos nossas propostas 

para tornar nossa São Vicente uma cidade amiga do idoso: 

 
Propostas 
 

- Criar o Programa Municipal de Saúde do Idoso; 

- Incentivar a atividade física na terceira idade através de parcerias com 

academias e profissionais da atividade física e no município; 

- Criar um programa para acompanhamento de idosos que moram sozinhos 

em suas atividades diárias em casa, bem como avaliação periódica das 

condições de vida e saúde dos mesmos; 

- Viabilizar a implantação de um Centro Dia, local em que os idosos possam 

passar o período do dia realizando atividades para melhorar a qualidade 

de vida e de convívio social; 

- Aprimorar o atendimento a idosos no serviço público, incluindo 

capacitações sobre cuidados paliativos; 
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- Ampliar a adesão aos programas federal e estadual ligados ao Programa 

Promoção da Saúde do Idoso; 

- Criar a Coordenadoria de Atenção ao Idoso, uma unidade na Secretaria 

de Saúde com foco nas políticas públicas para o Idoso; 

- Implementar a Caderneta do Idoso, unificando as informações sobre o 

beneficiário, facilitando o acompanhamento médico, o pré- agendamento 

de consulta e exames e o acesso ao prontuário do paciente, possibilitando 

acessar o histórico de consultas anteriores, pedidos e resultados de 

exames e demais dados clínicos necessários para diagnósticos, incluindo 

atividades sociais e cognitivas; 

- Fomentar a realização de oficinas, aulas ao ar livre, terapias integrativas 

e Terapias Ocupacionais, a fim de estimular a memória, a coordenação 

motora e a sociabilidade dos idosos; 

- Realizar oficinas de educação em saúde e cuidados básicos; 

- Ofertar cursos e disponibilizar informações aos familiares para ampliação 

do conhecimento em como cuidar de idosos, tanto os ativos quanto os 

dependentes, além de orientações acerca de cuidados paliativos e finitude 

da vida; 

- Ampliar a cobertura das instituições de longa permanência aos idosos; 

- Incentivar a participação ativa do idoso em projetos educacionais e 

sociais, incentivando a inclusão social e o fomento ao compartilhamento 

de saberes e habilidades; 

- Implementar parcerias com universidades para ofertas de cursos para 

idosos; 

- Reduzir riscos de quedas em locais e vias públicas, realizando a 

manutenção das vias e investindo em sinalização e adequação das ruas 

e calçadas de nossa cidade; 

- Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso, englobando os vários setores 

e cidadãos interessados nas políticas públicas voltadas para o idoso, e 

implementar ferramentas para a avaliação e aprimoramento das políticas 

públicas voltadas aos idosos que fazem uso do serviço público municipal 

de saúde. 

 

2.8.2 Saúde da Pessoa com Deficiência 
 

Durante muitos anos a saúde da pessoa com deficiência teve uma abordagem 

de caridade, ou assistencialista, e nas últimas décadas, graças a luta dessas 
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pessoas por direitos, isso mudou. 

Em 2002 foi instituída pelo governo federal a Política Nacional da Pessoa com 

Deficiência, incluindo em toda a rede de serviço do SUS a da qualidade de vida, 

assistência integral, prevenção de deficiências, as pessoas que por natureza 

física, mental intelectual ou sensorial têm algum impedimento de médio e longo 

prazo para exercerem, em interação com uma ou mais barreiras, sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

(Lei Federal 13.146/2015). 

 
Dessa maneira, nas nossas propostas de Saúde para São Vicente, as pessoas 

com Deficiência englobam superação de barreiras programáticas, de modo 

que os desenhos da políticas sejam também pensados nas pessoas com 

deficiência, metodológicas, atitudinais e arquitetônicas, sendo elas: 

 
Propostas 
 

- Criar um núcleo na área da Secretaria de Saúde voltado a desenvolver 

políticas e projetos para a Saúde das Pessoas com Deficiência; 

- Implantar um Núcleo de Intervenção Precoce, de modo a permitir melhor 

prognóstico e desenvolvimento da autonomia das crianças com 

deficiência; 

- Disponibilizar cursos de tecnologia para confecção de órteses e próteses 

por meio de parcerias com universidades locais; 

- Criar protocolos de atendimento que orientem e facilitem os servidores no 

que tange ao atendimento das pessoas com deficiência e seus familiares; 

- Ofertar serviços terapias integrativas como atividades de equoterapia, 

musicoterapia, pet terapia, e outras; 

- Capacitar profissionais para acompanhamento ginecológico, DST, 

acompanhamento gestacional de pessoas com deficiência; 

- Adequar todos os equipamentos públicos de saúde, prevendo 

disponibilidade de banheiros acessíveis, rampas, piso tátil, identificação 

em Braile; 

- Adquirir mesas ginecológicas para cadeirantes; 

- Promover o treinamento parental para famílias com pessoas com 

deficiência; 

- Expandir e ampliar a oferta de cursos de Libras à população e central de 

apoio e tradução para consultas e exames;  
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- Fortalecer os instrumentos de participação das pessoas com deficiência 

na formulação e monitoramento das políticas de saúde. 

 
 
2.9. EDUCAÇÃO PARA TODOS 
 
Todas as crianças nas escolas, ambientes escolares adequados, agradáveis e 

aconchegantes, acolhedores e acessíveis, bibliotecas com acervos inclusivos, 

escolas sustentáveis com estrutura de reuso de água das chuvas, hortas e 

composteiras, equipes de apoio para suporte às crianças com deficiência, 

profissionais da educação se sentindo valorizados, ouvidos, e com autonomia 

para o desenvolvimento de projetos pedagógicos, critérios e filas transparentes 

para lista de espera das creches, merenda escolar com produtos orgânicos 

fornecidos por agricultores locais, projetos transversais nas escolas 

envolvendo a família e a comunidade: essa é a realidade de muitos municípios 

brasileiros, e por que São Vicente ainda está tão longe de tudo isso? 

 
Veja que preocupante: dados da Prova Brasil de 2017 mostraram que apenas 38% 

dos alunos vicentinos do 9º ano sabiam ler e interpretar textos, e apenas 15% dos 

alunos dessa mesma série aprenderam a resolver problemas básicos de 

matemática. No IDEB, estamos há anos abaixo da meta e abaixo da média 

nacional. Outros problemas sérios: ainda temos 4% da população, que tem acima 

de 15 anos e é analfabeta, 25% da população acima de 18 anos não têm o ensino 

fundamental. Isso gera problemas não só educacionais, mas de ordem social e 

econômica, colocando barreiras no processo de autonomia dessas pessoas. Além 

disso, 56% de crianças de 0 a 6 anos ainda não frequentam escolas ou creches. 

São dados que preocupam, e refletem que a Educação não tem sido valorizada. 

 
Nossa rede de ensino público conta com excelentes servidores, mas tem graves 

problemas de infraestrutura, projetos sem continuidade, desvalorização do 

corpo docente, falta de instrumentos de participação e transparência e 

ausência de políticas de educação complementar. 

 
Educação transforma vidas! Precisamos construir um sistema de ensino em 

nossa São Vicente que ofereça educação de qualidade para todos. Que 

valorize os profissionais da rede, desde o Agente de Organização Escolar ao 

Diretor, aos merendeiros, funcionários da limpeza, da segurança, enfim, a 

todos os profissionais da Educação vicentina. 
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Nossa rede de ensino é formada por aproximadamente 2,4 mil professores, 50 mil 

alunos, 128 escolas municipais, e precisamos mudar a realidade de nossos 

alunos. Precisamos enxergar nossos alunos como crianças que devem ser 

estimuladas a se desenvolverem suas habilidades e capacidades plenamente e, 

para isso, a criança deve ser enxergada não somente pelo viés da educação, mas 

também, pela saúde, esportes, cultura, assistência social, entre outros. 

Destaca-se também, que o ensino, sob a perspectiva dos temas transversais na 

educação são amplamente voltados para a construção de uma realidade social 

interdisciplinar e transversal. 

 
Precisamos oferecer melhores condições de trabalho aos nosso professores e 

escutá-los para, juntos, avançarmos em melhorias para nossa amada São 

Vicente. Nossos educadores também tem um perfil bem diversificado: 79% são 

mulheres e 21%, homens. Além disso, no total, 56% dos professores de São 

Vicente tem entre 40 e 49 anos de idade (28%) ou 55 anos ou mais (28%). Na 

percepção dos nossos professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

da nossa rede estão relacionadas a: 

 
1. Falta de infraestrutura adequada (56%); 

2. Meio social em que o aluno vive (88%); 

3. Nível cultural dos pais dos alunos (86%); 

4. Falta de assistência e acompanhamento dos pais na vida escolar do aluno 

(93%); 

5. Baixa autoestima dos alunos (79%); 
 

Esses problemas contribuem para que alunos e servidores percam o estímulo 

pelo processo educacional, o que acaba gerando alto índice de faltas dos 

alunos. 

 
Precisamos construir um sistema de ensino em nossa São Vicente que ofereça 

educação de qualidade para todos. Que consiga combater as deficiências 

físicas e estruturais que as escolas apresentam, que possa mudar o contexto 

social, muitas vezes de vulnerabilidade, em que o aluno está inserido, 

alcançando as famílias dos educandos, proporcionando conhecimento e, 

assim, incentivando maior participação dos familiares na vida daquele aluno. 
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Precisamos de um sistema de ensino que valorize os profissionais da rede, 

desde o Agente de Organização Escolar ao Diretor, aos merendeiros, 

funcionários da limpeza, da segurança, enfim, a todos os envolvidos na 

educação municipal. 

 
Queremos ter bons indicadores na educação de nossa cidade, com qualidade 

de ensino para nossos alunos, e também de trabalho para nossos educadores 

e demais profissionais da educação, e não temos dúvidas de que é possível! 

 
Ao longo do nosso processo colaborativo, realizamos mais de 49 encontros, 

mais de 310 horas de escuta, diálogo e construção participativa, e agora 

queremos compartilhar com você, vicentino, nossas propostas para a nossa 

educação, organizadas nos três seguintes eixos: 

 
1. Educação para todos e além das escolas; 
2. Democratização, Humanização e Modernização da Educação, e 
3. Valorização do Servidor. 

 

Propostas 
 

2.9.1 Educação para todos e além das escolas 
 

- Ampliar o número de vagas em todas as etapas educacionais, com 

prioridade às creches; 

- Implementar um novo modelo de creche: fortalecendo a abordagem 

pedagógica do desenvolvimento infantil e substituindo o mero “cuidar” de 

crianças; 

- Readequar a infraestrutura das unidades escolares, equilibrando 

destinação de vagas e servidores de acordo com demanda geolocalizada, 

equiparando investimento por aluno seja de creche seja de escolas de 

educação infantil; 

- Transparência das filas de espera e estabelecimento de critérios objetivos 

para prioridades das vagas: Chega de vaga de creche depender de 

padrinho político na cidade; 

- Criação de um calendário de atividades de visitas guiadas a locais e 

estruturas turísticas, históricas, geográficas e administrativas da cidade;  
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- Aproximar a família das escolas, de modo que a participação e o interesse 

na vida do aluno sejam maiores; 

- Ampliar a cobertura para Educação de Jovens e Adultos- EJA; 

- Implementar programa de busca ativa de crianças e jovens a fim de 

reduzir a evasão e a descontinuidade da trajetória escolar; 

- Combater o analfabetismo e combate a defasagem na aprendizagem 

através de um Plano Municipal de Alfabetização; 

- Promover uma escola acessível para a 3° Idade; 

- Aproximar a comunidade da Unidade escolar, por meio de atividades no 

contraturno e finais de semana: aulas sobre educação financeira, 

educação ambiental, empreendedorismo, inovação, entre outras; 

- Ampliação do atendimento de Apoio Pedagógico aos professores, 

familiares de alunos com deficiência e dificuldade de aprendizagem (DAP 

Itinerante); 

- Implementar atividades extracurriculares no contraturno escolar (aulas de 

música, teatro, educação ambiental, educação financeira, modalidades 

esportivas, artísticas, Libras, etc.); 

- Implementar hortas e composteiras, para fins pedagógicos, nas unidades 

escolares; 

- Adquirir pelo menos 50% dos gêneros alimentícios destinados a 

alimentação escolar em São Vicente de produtores familiares e/ou 

orgânicos. 

 
2.9.2 Democratização, Humanização e Modernização da Gestão 
 

- Democratizar a Gestão por meio da implementação de canais e 

instrumentos de escuta, partilha e construção coletiva de projetos e ações; 

- Fortalecer os Conselhos Municipais de Educação e de Alimentação 

Escolar; 

- Readequar a estrutura física de todas as unidades escolares, com uma 

equipe exclusiva dentro da Secretaria de Educação destinada a realizar 

para a manutenção preventiva e periódica das escolas; 

- Adaptar as unidades escolares para alunos com deficiência, assegurando 

acessibilidade, autonomia e inclusão; 

- Garantir a disponibilidade de insumos para que os professores possam 

desenvolver suas atividades pedagógicas; 
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- Dar autonomia aos professores para realização de projetos pedagógicos, 

de maneira descentralizada; 

- Criar um programa de Melhoria do Ambiente Escolar com: distribuição, no 

prazo, dos uniformes escolares; aulas de reforço; atendimento com apoio 

social, e promoção da participação dos pais; 

- Ampliar a fiscalização dos convênios firmados e de recursos repassados; 

- Informatizar as unidades escolares, com equipamentos novos e 

funcionais para uso em sala de aula e para elaboração de material online; 

- Combater os desvios de funções e irregularidades em nomeações para 

exercício em cargos de comissão; 

- Ampliar a fiscalização sob os recursos transferidos ao município para a 

rede de educação vicentina, assegurando transparência, estímulo ao 

controle social e combate à fraudes; 

- Combater o vandalismo nas unidades escolares; 

- Criar programas de melhoria do ambiente escolar e mediação de conflito, 

reduzindo a violência dentro das escola; 

- Informatizar as unidades escolares, criando laboratórios de informática e 

disponibilizado aos professores equipamentos para uso em sala de aula 

e para elaboração de material online; 

- Criar um cadastro unificado do aluno, que contenha informações comuns 

entre as diversas áreas da Administração (Educação, Saúde, Assistência 

Social, Cultura etc.); 

- Incentivar o consumo de alimentos de base agroecológica na alimentação 

escolar; 

 
2.9.3 Valorização do servidor 
 

- Valorizar os profissionais da rede municipal de ensino; 

- Estimular a formação continuada dos professores; 

- Trabalhar em conjunto com os Diretores e com as APMs para 

regularização pendente da documentação das escolas municipais; 

- Investir em capacitação continuada; 

- Criar a Ouvidoria da Rede Municipal de Educação e o Comitê de Ética 

Educacional para recebimento de denúncias e análise de conduta 

profissional; 

- Oferecer cursos para os professor sobre metodologias pedagógicas 

modernas e ferramentas de vídeos e exercícios online para melhorar a 



37  

- qualidade do ensino e garantir processo de inclusão de alunos com 

deficiência; 

- Criar o curso de formação gestora, com noções de orçamento escolar e 

administração, obrigatório para todos os diretores eleitos, garantindo 

diretores qualificados para o exercício da profissão; 

- Ampliar o número de profissionais especializados (psicólogos, 

fonoaudiólogos, psicoterapeutas, enfermeiros etc.) atuando nas Clínicas 

de Psicopedagogia do município; 

- Realizar parcerias com universidades da região para inserção de 

professores estagiários nas salas de aula de nossas escolas.  

 

 
2.10. SEGURANÇA URBANA 

 
A sensação de insegurança, a falta de gestão e de recursos tecnológicos que 

possam auxiliar no combate e prevenção de crimes, e a falta de valorização 

dos profissionais da segurança pública levam a um cenário que gera 

preocupação e risco às pessoas, além de trazer problemas sociais e 

econômicos para todo vicentino. 

De acordo a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado 

brasileiro e direito e responsabilidade de todos. 

Na prática, os municípios precisam desenvolver políticas públicas próprias de 

segurança interligadas com outras áreas e como educação, infraestrutura 

urbana, assistência social, que, em PARCERIAS com as outras esferas de 

poder, minimizem esse grave problema que tem afetado todo o nosso país. 

 
A Guarda Civil Municipal de São Vicente- GCM-SV, tem papel fundamental na 

preservação de bens públicos, no funcionamento dos serviços municipais e 

garantia da estabilidade da ordem social e ambiental. 

O Livro Azul das Guardas Municipais, publicado em 2019 pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública - SENASP, os Princípios Doutrinários da 

Segurança Pública Municipal relata o seguinte: 

“As Guardas Municipais, inicialmente, foram criadas com o propósito de zelar 

pelos bens, serviços e instalações dos municípios, com foco voltado para a 

proteção patrimonial dos bens municipais. Com o passar do tempo, diante da 

grande demanda por segurança da sociedade, o poder público viu nessas 

instituições o potencial para estabelecer políticas de prevenção primária, 

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
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fiscalização das posturas municipais, garantindo o uso livre e desembaraçado 

dos bens e serviços, contribuindo para a cultura de paz social e para a 

sensação de segurança dos indivíduos.” 

Atualmente entende-se que a atuação da GCM pode ser mais ampla, sendo 

uma ferramenta importante na segurança pública urbana. 

É preciso que a gestão pública municipal crie soluções capazes de minimizar 

a atual insegurança, apontada pela população como um dos maiores 

problemas da cidade de São Vicente. Seu enfrentamento será através de uma 

Guarda Civil Municipal mais atuante, eficiente e capacitada para as ações de 

prevenção de crimes, melhorando sensação de segurança dos moradores, 

comerciantes e turistas da nossa cidade. Ainda segundo o Livro Azul das 

Guardas Municipais: 

“As Guardas devem concentrar esforços nas ações de prevenção primária pela 

presença ostensiva nos equipamentos públicos, colaborar com o combate à 

desordem urbana, preservação do patrimônio ecológico, histórico, cultural e 

imaterial das cidades, garantindo a boa execução dos serviços sob a 

responsabilidade dos municípios.” 

Também a necessidade de um Plano de Segurança Pública Municipal, com um 

Estudo de Avaliação de Risco que tem por objetivo valorar as ameaças, a fim 

de identificar os riscos à segurança pública no município, e assim direcionar 

de forma objetiva a aplicação da força e recurso necessário para sanar os 

problemas de segurança urbana. A área da segurança exige investimento e 

planejamento. 

 
O exposto acima e as propostas apresentadas abaixo têm o objetivo de mudar 

este quadro negativo da segurança urbana da cidade. 

 
 
Propostas 
 

- Reestruturar a Guarda Municipal com aumento do seu efetivo; 

- Implementar um programa de capacitação permanente de acordo com a 

matriz curricular da SENASP; 

- Discutir a aplicação do atual Plano de Carreira; 

- Implantar sistema de câmeras (e drones) e monitoramento inteligente, 

com cerco eletrônico e ronda virtual, 24 horas por dia, interligados ao 
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- Centro de Monitoramento Municipal em São Vicente, visando coibir crimes 

e delitos por toda a cidade. 

- Melhorar o Atendimento 153, para recebimento de ocorrências 24 horas; 

- Implantar bases policiais compartilhadas Policia Militar e GCM-SV;  

- Criar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGI-M (atual Força 

Tarefa), para integrar ações das demais polícias e órgãos do governo; 

- Formular e implantar um Plano Municipal de Segurança Pública; 

- Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública com a participação da 

sociedade civil e demais órgãos públicos de todos os entes federados; 

- Criar um programa baseado na Prevenção à Violência, através de 

projetos sociais à crianças e jovens; 

- Criar um Grupamento de Proteção Escolar, e a médio prazo um 

Grupamento para Prevenção a Violência Doméstica; 

- Reorganizar o Grupamento de Proteção e Defesa Ambiental para coibir 

as áreas de invasão, fiscalização ambiental e marítima; 

- Criação de aplicativo como uma ferramenta para facilitar a comunicação 

dos crimes de menor potencial ofensivo e denúncias da população à 

GCM, melhorando o planejamento preventivo municipal. 

 

2.11. MULHERES- AUTONOMIA E EMPODERAMENTO 
 
As mulheres são maioria em nossa população brasileira e vicentina! São mais 

de 180.000 cidadãs que na cidade buscam igualdade de gênero, autonomia e 

empoderamento em todas as esferas da vida. São Vicente tem hoje uma 

Assessoria Especial de Assuntos Políticos da Mulher, que tem uma atuação 

muito tímida e sem efetiva contribuição frente a todas as necessidades que a 

mulher vicentina precisa. A cidade possui uma única Casa da Saúde da Mulher, 

antiga Casa do Parto, localizada na Área Continental, que em menos de 6 anos 

se tornou subutilizada. De todos os serviços, atualmente, apenas o 

atendimento ginecológico e pré-natal básico são oferecidos ainda de forma 

precária. Por conta disso, muitas mulheres deixam de procurar o espaço 

ficando mais longe do cuidado adequado a nossa saúde. 

 
São Vicente também não possui um plano de enfrentamento da violência 

doméstica integrado com os serviços públicos. A plataforma Cadastro Nacional 

de Violência Doméstica mostrou que de 02 de setembro de 2019 a 02 de 

setembro de 2020 foram registrados no estado de São Paulo mais de 80 mil 

denúncias. Alertando o quão urgente é aplicar políticas públicas mai
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rigorosas para esse combate. Em outras áreas, o pouco oferecido para o 

desenvolvimento do empreendedorismo feminino não chega realmente a quem 

precisa, pois, muitas vezes, a forma de comunicação, horários e locais são 

ineficientes para alcançar as pessoas que moram nos rincões da cidade. 

Muitas vezes, as oportunidades ficam para quem está próximo a algum 

vereador, afinal, esta é forma de manter a popularidade dos mesmo, 

privilegiando alguns e retirando outros de um processo que deveria ser 

democrático e acessível. 

 
Todas as formas de combate à discriminação e violência precisam ser 

colocadas em prática, juntamente com demais políticas transversais de saúde, 

segurança, educação, empregabilidade e outras. Todas as mulheres merecem 

ser cuidadas com dignidade, valorizadas e protegidas. Da infância à melhor 

idade. Merecem ter incentivo em seus projetos, possibilidade de ampliar e 

profissionalizar a sua empresa. Merecem ter espaços que recebam suas 

crianças com a segurança adequada. 

 
Propostas 
 

- Ampliar as Políticas Públicas para as Mulheres, inclusive com a 

formulação do Plano Municipal de Políticas para Mulheres e formação das 

OPM’s - Organismos de Políticas para Mulheres; 

- Implantar Núcleos de Acolhimento, em toda a cidade, para vítimas de 

violência e apoio psicoemocional; 

- Viabilizar a Delegacia da mulher com funcionamento 24h; 

- Desenvolver um sistema de proteção e acolhimento para mulheres com 

hotsite, aplicativo, disque-denúncia municipal e teleatendimento para 

consultas de apoio jurídico, psicológico e socioassistencial;  

- Melhorar a segurança urbana e iluminação pública, a fim de diminuir os 

riscos de crimes sexuais contra as mulheres; 

- Promover o acesso à renda as mulheres em situação de vulnerabilidade 

social, com cursos profissionalizantes e aumento da escolaridade, através 

da implantação de espaços formativos junto a outras entidades, 

principalmente na área Continental; 

- Oferecer capacitação e auxílio a mulheres empreendedoras, através da 

apresentação de linhas de crédito, gestão financeira e consultorias de 

negócios; 
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- Promover eventos, espaços e feiras profissionais na cidade para ampliar 

a visibilidade, conhecimento e fomentar a compra de produtos dos 

negócios de mulheres empreendedoras; 

- Realizar campanhas de conscientização sobre a violência contra as 

mulheres em pontos de ônibus, estações do VLT e escolas; 

- Criar o Programa Saúde da Mulher incluindo o parto humanizado, 

aumento na oferta de consulta obstetrizes e ginecologistas, atividades 

esportivas e terapêuticas; 

- Criar e ampliar a rede de creches noturnas em diferentes regiões da 

cidade; 

- Projetar um Centro de Referência da Mulher integrado às demais 

instituições do serviço público, incluindo a Casa de Saúde da Mulher, 

Assistência Social e DDM. Garantindo acesso gratuito a serviços jurídicos 

e psicológicos; 

 
2.12. JUVENTUDE E OPORTUNIDADES 
 

Nossos jovens sempre foram negligenciados pelo poder público, nas mais 

diversas áreas: desde saúde e educação, passando por segurança e 

desemprego, acesso à cultura. 

 
Dados do estudo: “Se já é difícil, imagina para mim”, lançado em 2016 pelo Banco 

Mundial, apontam que no Brasil 11 milhões de jovens - quase um quarto da 

população - entre 15 e 29 anos, não estudam e nem trabalham (geração nem- 

nem). Para além deste dado, é possível constatar a falta de oportunidades mais 

concretas e este cenário preocupante coloca em xeque o futuro de nossos jovens. 

 
Os jovens querem APOIO, FORMAÇÃO E OPORTUNIDADE, e é isso que 

queremos que a cidade ofereça. Vamos trabalhar para que os jovens de nossa 

cidade tenham uma perspectiva clara e sólida do seu futuro. Para isso, 

precisamos implantar novas políticas públicas e fortalecer as políticas já 

existentes, possibilitando e facilitando que os jovens de São Vicente tenham 

um futuro promissor, que se sintam parte da sociedade e que desenvolvam 

seus potenciais, tendo garantia à educação, cultura, saúde, esporte e lazer, 

bem como incentivo ao seu desenvolvimento profissional, tudo isso é parte 

essencial para a plena formação enquanto cidadão, desenvolvendo e 

http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2018/03/17/brasil-estudio-jovenes-no-estudian-ni-trabajan-ninis-genero-pobreza
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potencializando as capacidades de inserção transformadora no sua vida, na 

da comunidade e na sociedade em geral. 

 
Propostas 
 

- Implementar uma Plataforma Digital com serviços e múltiplas ações de 

interesse dos jovens; 

- Disponibilizar cursos gratuitos de ensino à distância para qualificação 

profissional e inclusão sócio digital, focados nas oportunidades do 

mercado de trabalho; 

- Estimular o empreendedorismo jovem, com apoio através de cursos de 

empreendimento, orçamento, aspectos jurídicos, contábeis, de marketing, 

consultoria com profissionais da área e acesso a regulamentação e 

normas técnicas para que possam sair da informalidade; 

- Implantar Espaços de Interação para promover o diálogo e a  convivência 

entre as diferentes representações: cultura, esporte e movimentos afins;  

- Expandir o programa de estágios para as diversas áreas, inclusive na área 

de Gestão Pública, que permitirá aos jovens a participação junto às 

atividades de governo, como uma oportunidade de desenvolvimento 

pessoal e de formação de lideranças; 

- Programa Gabinete Aberto, em que jovens através de visitas, 

monitoramento guiado e oficinas, possam conhecer o dia-a-dia da 

prefeitura, como se organizam dos dados da cidade, como as estruturas 

administrativas da cidade funcionam, como desenvolvem suas atividades; 

- Implementar uma Plataforma Digital com serviços e múltiplas ações de 

interesse dos jovens, divulgando ações coletivas e individuais; 

- Incentivar que os jovens vivenciem e façam a Cultura da Cidade, dando 

apoio a eventos culturais, esportivos e históricos; 

- Implantar bibliotecas e salas de estudo em regiões periféricas; Espaço 

para estudantes terem acesso à internet, livros e equipamentos, inclusive 

em formato acessível promovendo a inclusão de jovens com deficiência; 

- Inserção de jovens no Conselho da Juventude para a voz destes na 

sociedade, seja pela educação, cultura e gênero; 

- Fortalecer e apoiar os cursinhos populares de nossa cidade a fim de 

possibilitar o ingresso dos jovens em universidades públicas; 
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- Estimular projetos interdisciplinares (redação, criação de apps, projetos 

eletrônicos, físicos e etc.) entre os alunos de todas as escolas da Rede 

Pública da cidade; 

- Auxiliar na preparação para o mercado de trabalho jovens e promoção da 

intermediação de mão-de-obra para acesso ao primeiro emprego, de 

jovens com deficiência ou em situação de vulnerabilidade; 

- Elaborar um programa em que Conselheiros Tutelares e profissionais da 

SEAS estejam presentes nas escolas (mensal ou semestralmente) 

apresentando seus trabalhos, conhecimentos e projetos para os alunos, 

a fim de que eles exerçam cidadania se ajudando entre si; 

- Promover a reinserção progressiva à sociedade de jovens em medidas 

socioeducativas. 

 
 
2.13. CULTURA VICENTINA VALORIZADA 
 

São Vicente possui uma diversidade cultural imensa, principalmente em função 

de todo o seu legado histórico de quase 500 anos. Entretanto, com o potencial 

de um maior espetáculo em areia de praia do mundo de ser a capital estadual 

de quadrilhas juninas no meio do ano, falta o fomento público ao setor. 

Enquanto esses eventos não se reinventam pela Prefeitura a fim de desenvolver 

a identidade local, outros que são fruto do empenho da comunidade pouco 

ganham a devida visibilidade, como as tradicionais encenações da Paixão de 

Cristo tanto na Biquinha, quanto no Humaitá. 

 
Por ano, cerca de 80 festivais e eventos no calendário oficial da Cidade, sendo 

que raros têm apoio ou aporte da Administração Municipal a serem 

viabilizados. Para os mais de 570 trabalhadores da cultura cadastrados a partir  

da Lei Aldir Blanc, a maioria precisou de uma pandemia para ter eventual acesso 

a investimento público - verba federal - para suas atividades. O trabalhador da 

cultura não o faz por hobby. Se não há devido apoio para artistas e coletivos, 

também falta o acesso aos espaços públicos, infelizmente ociosos ou inativos 

em grande parte nestes últimos quatro anos. 

 
O Cine 3D foi nomeado de Espaço Multicultural, a Praça CEU se chamou 

Estação Cidadania, mas ao rebatizarem os equipamentos, pouco previram o 

melhor uso para artistas e comunidade. Aliás, o mesmo grupo político que 

prometeu um Teatro Municipal no Parque São Vicente, que tarda em 
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requalificar o Mercado Municipal no Centro, sequer reabriu a Gibiteca no Boa 

Vista. Falta programação na Casa da Cultura Afro-Brasileira, no Voturuá, lugar 

que pode ser um reduto da história e da valorização da identidade de pretas e 

pretos. 

 
A maioria dos espaços culturais são centralizados na orla, e há ausência de 

equipamentos nos demais bairros e periferias da cidade. O poder público 

municipal também não demonstra preocupação com a preservação do seu 

patrimônio histórico, apesar de ter criado um fundo, não preserva e divulga os 

sítios arqueológicos e os espaços tombados. 

 
Numa gestão refém de convênios estaduais de organizações sociais para 

destinar cursos e oficinas em poucos pontos da cidade, faz-se essencial levar 

a formação cultural em espaços escolares, socioassistenciais e independentes. 

Com poucos quadros técnicos de Cultura na Prefeitura, dois fundos inativos 

(Pró-Cultura e de Patrimônio Histórico) e dois conselhos incompletos (Grupo 

Gestor da Estação Cidadania e o Film Commission), é preciso seriedade e 

transparência para dispor de controle social, prever editais para artistas, 

coletivos e espaços, a fim de tornar a Cultura um eixo estratégico do 

desenvolvimento socioeconômico de São Vicente. 

 
 
Propostas 

 
- Fortalecer a cultura como um setor estratégico para o desenvolvimento 

socioeconômico e economia criativa, com desenvolvimento de políticas 

específicas para segmentos; 

- Reestruturar o organograma da Secretaria de Cultura, incluindo espaços, 

linguagens artísticas, a Economia Criativa, a Diversidade Cultural e 

Cidadania, além de analisar concurso municipal para: bibliotecário, 

museólogo, instrutores e técnicos de cultura, entre outros;  

- Idealizar programas por linguagens artísticas conforme cada espaço 

mantido pela Secult a fim de melhor uso dos lugares; 

- Efetivar conselhos municipais de Cultura (CMPC), de Patrimônio Histórico 

(Condephaasv), Grupo Gestor da Estação Cidadania Cultura e Film 

Commission; 

- Efetivar mecanismos de fomento direto a artistas, coletivos e espaços 

independentes, prevendo editais, fundo e estudos sobre uma lei de 

renúncia fiscal ao setor; 
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- Levar formações e apresentações de cultura aos bairros, 

descentralizando ações em parceria com escolas, centros religiosos, 

associações e praças pela cidade; 

- Prever mecanismos que estimulem a ocupação artística em espaços 

públicos ociosos, envolvendo economia solidária, permacultura, 

economia criativa e outros modelos de sustentabilidade de coletivos; 

- Possibilitar parcerias e convênios para manutenção das atividades de 

grupos de cultura erudita, como o Balé Jovem de São Vicente, o Quarteto 

Caiçara, a Banda Matteo Bei e as bandas escolares; 

- Incentivar e apoiar um calendário cultural e festivo para o ano todo, para 

desenvolver o turismo e gerar emprego e renda, incluindo eventos 

municipais de Cultura Caiçara, Hip Hop, Música Negra, Quadrilhas 

Juninas, Teatro, Dança (Dança São Vicente), de Audiovisual (Semana 

Ivani Ribeiro) e o Festival Naha Matsuri; 

- Garantir uma programação do roteiro histórico-cultural pela orla e centro 

de São Vicente, incluindo a reforma e requalificando o uso da Gibiteca e 

do Mercado Municipal; 

- Prever espaços de acervo museológico, cultura colaborativa e artes 

integradas no Mercado Municipal, de atualização do acervo e requalificar 

o uso da Biblioteca Municipal; 

- Estimular a instalação de restaurantes de culinária afro-brasileira e de 

culinária caiçara respectivamente na Casa de Cultura Afro-Brasileira e 

Parque Cultural Vila de São Vicente; 

- Pleitear uma unidade do SESC Santos ou centro cultural privado similar 

na Área Continental de São Vicente; 

- Valorizar a História de São Vicente, zelando pelos patrimônios históricos 

tombados e monumentos, além de desenvolver projetos de incentivo à 

leitura e memória oral sobre as histórias da Cidade; 

- Garantir a gestão integrada com a sociedade civil na Estação Cidadania 

do Humaitá e torná-lo polo referencial da Região em artes urbana e cultura 

popular; 

- Incentivar a agenda de apresentações de artistas independentes 

equipando auditórios e palcos públicos na Biquinha, Centro, Catiapoã e 

Humaitá, além de observar parcerias com auditórios privados noutros 

bairros até viabilizar um teatro municipal; 

- Prever programas de uso de espaços escolares para que artistas e 

coletivos, inclusive de artes urbanas, cultura popular e quadrilhas juninas, 
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possam desenvolver ensaios, pesquisas e monitoria junto à Educação 

Integral, gerando a circulação de espetáculos estudantis e profissionais;  

- Integrar à Educação de Jovens e Adultos um projeto de ações voltadas à 

educação patrimonial com cursos semi-profissionalizantes para técnicas 

de preservação e restauro de patrimônios; 

- Criar um programa de formação (curso) e fomento (edital) ao terceiro setor 

para ações gratuitas de qualificação artística e apresentações, incluindo 

como público as pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

- Dispor de melhor uso os espaços da TV Primeira e Rádio Primeira como 

ambientes de formação de jovens e exibição de produção artística local;  

- Estimular o empreendedorismo cultural e as diversas formas de economia 

(criativa, solidária, colaborativa, etc.) com desburocratização interna, 

formação para o terceiro setor e acordos com órgãos que possam gerar 

profissionalização ou intercâmbio cultural; 

- Desenvolver e apoiar projetos de inclusão de narrativas positivas sobre a 

cultura indígena e a cultura negra em espaços culturais públicos e 

privados, como a Casa da Cultura Afro-Brasileira, além de escolas e 

eventos, como a Encenação de São Vicente; 

- Estimular ações culturais junto ao turismo, ao meio ambiente e à 

assistência e segurança, no sentido de alcançar valores de justiça 

restaurativa, reinserção social e cultura de paz. 

 
2.14. ESPORTE E LAZER 
 
São Vicente precisa de uma séria política de esporte. Uma política que 

promova a democratização do acesso ao esporte em todas os seguimentos. 

Para todas as faixas etárias, o esporte melhora o condicionamento físico, 

aprimora a resistência física e mental, corrige a postura, traz equilíbrio 

emocional, e socializa os seus praticantes. Para homens e mulheres acima de 

60 anos a prática esportiva é uma forma de prevenir ou retardar o aparecimento 

de doenças crônicas (OMS, 2005). Segundo pesquisa do Ministério da Saúde 

(2015) apenas 27,5% dos homens e 18,8% das mulheres acima dos 60 anos 

praticam atividade física no Brasil. 

 
Além disso, nossa cidade tem um alto número de pessoas nesta faixa etária, 

portanto, é fundamental o incentivo da prática esportiva, para este grupo, 

também como política de saúde pública. Para os adolescentes e jovens o 

esporte é muitas vezes a oportunidade de se afastarem de problemas. E as  
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pessoas com deficiência tem no esporte uma ferramenta que contribui na 

reabilitação e inclusão. 

 
A gestão pública do esporte na cidade precisa ser reestruturada e há falta de 

muitas ações: de uma administração mais profissional; da atuação transversal 

da secretaria dialogando com outras áreas como a Educação, Inclusão Social, 

Cultura, Turismo, Meio Ambiente; e principalmente a Saúde; faltam projetos 

que promovam parcerias com as Federações, Institutos, Entidades Privadas e 

Universidades, e desenvolvam e ampliem a atividade esportiva na cidade; de 

um calendário esportivo, que seja bem divulgado e que tragam eventos 

Estaduais e Nacionais; do apoio aos atletas; e de tornar o esporte mais 

inclusivo, e acessível em todos os cantos da cidade. 

 
Os equipamentos da cidade, cerca de 15 praças esportivas, são mal utilizados, 

não possuem manutenção, nem tampouco adaptação e recepção adequada 

para pessoas com deficiência, além de não possuir mão de obra apropriada 

para a realização de projetos esportivos educacionais, deixando a sociedade 

sem opções para participar de atividades físicas de boa qualidade. 

 
A política esportiva municipal deve segui a proposta do Ministério do Esporte, 

hoje Secretaria Especial do Esporte, assim como as Diretrizes do PLANO 

NACIONAL DO DESPORTO, que além de apoiar o esporte de alto-rendimento, 

trabalha em ações de inclusão social por meio destas atividades, garantindo à 

população o acesso gratuito à prática esportiva, a qualidade de vida e o 

desenvolvimento humano. 

 
Propostas 
 
2. 14.1 Gestão do Esporte 
 

- Valorizar a secretaria de esportes como agente público de 

desenvolvimento humano, econômico e social. Assim como promover a 

ocupação por técnicos especialistas os cargos da secretaria; 

- Desenvolver políticas públicas na área do esporte com gestão, 

planejamento e avaliações. E também implementar programas 

elaborados de forma integrada com as diversas secretarias municipais;  

- Constituir o Conselho Municipal do Esportes e revisar a legislação sobre 

o fundo municipal. Assim como criar, organizar e revisar toda a legislação 

relativa à área esportiva; 
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- Fomentar a participação em programas e projetos das esferas estaduais 

e federais para a promoção do desporto, da atividade física e da promoção 

social; 

- Elaborar e implantar um Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, 

para o desporto em suas manifestações social, educacional e de 

rendimento; 

- Realizar concursos públicos para técnicos do desporto por funções e 

modalidades; 

- Investir na valorização, formação e capacitação permanente dos técnicos 

e educadores esportivos; 

- Firmar parceria com a secretaria da Saúde para consultas dos técnicos e 

atletas com especialistas, por exemplo: nutricionistas; psicólogos, e 

outros; 

- Adotar e ampliar os atuais programas, projetos e ações em execução que 

vem sendo bem executados; 

- Reformar e ADEQUAR as praças esportivas existentes na cidade, 

adaptando-as às regras e normas de acessibilidade. E a médio prazo 

ampliar a oferta de equipamentos para atividades físicas e recreação. Por 

exemplo, transformar a área onde está o campo de futebol do Itararé em 

um Parque Multiesportivo (quadras poliesportivas, pistas de skate e 

outros), assim como implantar equipamentos esportivos na Área 

Continental, na orla do Canal dos Barreiros na Náutica III e na orla do Rio 

Casqueiro, na Náutica e Pompeba; e orla do Mar Pequeno na Rua Japão; 

- Organizar, juntamente com a secretaria de Turismo, um Programa de 

Turismo Desportivo, assim como elaborar uma estratégia de marketing 

esportivo, para a divulgação de todas as atividades esportivas realizadas 

pela secretaria; 

- Ofertar para o Servidor Público Municipal a prática da ginástica laboral, 

para o melhor desenvolvimento da ergonomia, prevenção de doenças e 

contribuição para o seu desempenho; 

- Promover o resgate histórico da memória desportiva vicentina. 

 
 
2. 14.2 Prática Esportiva e Lazer 
 

- Retomar a realização dos Campeonatos Escolares, incluindo-o no 

calendário esportivo da cidade. E inclusão do aprendizado do desporto 

como ferramenta educacional; 
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- Realizar eventos esportivos - festivais - para a descoberta de talentos;  

- Realizar intercâmbios regionais, nacionais e internacionais entre atletas, 

estudantes e profissionais de atividade física, com objetivo de maior 

desenvolvimento dos programas sociais e melhoria de técnicas de 

treinamentos para atletas de nossa região; 

- Promover parcerias com academias e clubes privados da cidade, por 

exemplo, o São Vicente Atlético Clube; 

- Promover a prática esportiva para pessoas da terceira idade; 

- Formar equipes em diversas modalidades, como rendimento

 e alto rendimento, para disputa de competições com equipes 

próprias; 

- Estimular a participação de atletas da cidade em projetos sociais, a fim de 

inspirarem crianças, adolescentes e jovens; 

- Promover e regulamentar a utilização das praias para atividades 

esportivas; 

- Firmar parceria com as escolas estaduais para utilização das suas 

estruturas na realização de eventos esportivos; 

- Estimular a realização de eventos esportivos amadores e competições de 

alto-rendimento; 

- Implementar políticas de inclusão social e inclusão de pessoas com 

deficiência através da prática do esporte; 

- Levar o esporte para os bairros. Como no programa “Caravana do 

Esporte” ou as “Ruas de Lazer, já implantado em diversas cidades do 

país, onde atletas e educadores levam atividades físicas a praças e 

logradouros públicos nos bairros, com vários tipos de modalidades 

esportivas e avaliação física, em formato de aulas abertas e circuitos de 

treinamento. Devendo ser realizado em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Saúde; 

- Apoiar os torneios da várzea de São Vicente; 

- Planejar a implantação de um Laboratório de Ciências do Esporte na 

cidade em parceria com universidades. 

 
 

2.15. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
Estima-se que São Vicente tenha mais de 100.000 domicílios, e possua um déficit 

habitacional de aproximadamente 28 mil habitações, o segundo maior número 

na Baixada Santista. Além da falta de moradia outro problema é o da 
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propriedade da terra, a chamada REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. Sem um 

documento de propriedade as pessoas que moram nos assentamentos 

irregulares vivem inseguras e aflitas, achando que serão despejadas a 

qualquer momento. São Vicente tem hoje 38 assentamentos entre favelas e 

loteamentos irregulares e mais de 27 mil habitações com alguma 

irregularidade. 

A regularização fundiária, de acordo com o artigo 46 de lei nº 11.977, “consiste no 

conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 

regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de 

modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 

funções das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado”. 

Regularização fundiária não trata apenas da entrega de um documento, que é 

a regularização jurídica, mas diz respeito à regularização urbanística que é a 

implantação de infraestrutura mínima necessária para o desenvolvimento 

saudável da vida humana; regularização ambiental que corrige a partir de 

programas de prevenção e compensações os conflitos da ação antrópica sobre 

o meio natural, ou seja, das ocupações desordenadas sobre nosso patrimônio 

ambiental; e sobretudo da regularização social, onde o município busca inserir 

a população ocupante de assentamentos ilegais na cidade legal, levando o 

acesso a infraestrutura pública necessária para caracterizá-los como 

cidadãos. A regularização fundiária cumpre ainda um importante papel de 

ordenamento e desenvolvimento urbano. 

A questão habitacional em São Vicente não pode continuar sendo tão 

negligenciada, como foram nos últimos anos. É preciso aumentar a oferta de 

habitações de interesse social, com habitações de qualidade e infraestruturas, 

fundamentais para uma ocupação sustentável do território. 

 
Propostas 
 
2. 15.1 Habitação e qualificação urbana 
 

- Revisar o PLHIS – Plano de Habitação de Interesse Social, com avaliação 

dos projetos em andamento; 

- Produzir em parceria com os governos estadual e federal novas unidades 

habitacionais; 

- Promover através de incentivo a construção de unidades habitacionais 

para população de baixa renda. Assim como viabilizar a implantação de 

loteamentos para baixa e média renda; 
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- Elaborar um Programa de Requalificação Urbana para dos Conjuntos 

Habitacionais; 

- Construir equipamentos comunitários em áreas ociosas nos Conjuntos 

Habitacionais; 

- Buscar articulação com outros municípios da RMBS e com o Governo do 

Estado de São Paulo para que se inicie um processo de planejamento 

habitacional regional; 

- Reduzir as áreas de risco da cidade, com planos emergenciais, aplicando 

os recursos do estado e federal para as obras das encostas; 

- Promover o desenvolvimento imobiliário na cidade, principalmente na 

Área Continental, criando condições para produção de unidades 

habitacionais e implantação de loteamentos. 

 
2. 15.2 Regularização Fundiária Urbana 
 

- Realizar a Regularização Fundiária e retomar a entrega de documentos 

de propriedade, tanto na Área Insular quanto na Área Continental; 

- Buscar investimentos e programas para execução de infraestrutura e 

saneamento básico para melhorar a qualidade de vida da população em 

assentamentos que serão consolidados; 

- Promover a recuperação ambiental das degradas por ocupações 

irregulares;  

- Implementar no município em parceria com o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo um Programa de Assistência Técnica em área de Interesse 

Social (ATHIS). 

 
 

2.16. MOBILIDADE, TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE 
 
A mobilidade é o meio essencial que permite integração social e urbana entre 

as pessoas, e permite que acessem a bens e serviços, que se realizem os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, e interfere o modo de 

vida das pessoas dentro das cidades. 

 
É pelo planejamento ou por meio de planos de mobilidade que é possível 

definir as condições das categorias associadas à mobilidade urbana: 

transporte público coletivo; mobilidade ativa; acessibilidade; monitoramento e 

controle de tráfego, entre outros. 
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Em 2012, foi sancionada a Lei Federal 12.587, que torna obrigatória a formulação 

de planos de mobilidade, atualmente em elaboração em São Vicente e que 

deverá ser aplicado a partir de 2021, e institui as diretrizes da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana. Segundo o PlanMob (2007) “A  mobilidade urbana para a 

construção de cidades sustentáveis será então produto de políticas que proporcionem 

o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizem os modos coletivos e não 

motorizados de transporte, eliminem ou reduzam a segregação espacial, e contribuam 

para a inclusão social favorecendo a sustentabilidade ambiental, diretrizes estas que 

estão presentes neste plano. “ 

 
A cidade tem problemas em sua mobilidade. Recentemente a interdição da 

Ponte A Tribuna, conhecida como Ponte dos Barreiros, causou sérios 

transtornos para quem mora na área Continental. Esta que é uma infraestrutura 

fundamental para o acesso e desenvolvimento do continente, não pode ficar 

esquecida, como foi. 

 
O novo transporte coletivo melhorou em alguns apesctos, mas já apresenta 

problemas, como a cobertura em alguns bairros, onde o ônibus não chega. O 

transporte coletivo regional é deficitário, e obriga a população a enfrentar viagens 

longas e cansativas, entre outras cidades da Baixada. Cerca de 50% das pessoas 

do município saem para trabalhar em outras cidades (PNUD, 2013) e muitos 

dependem do transporte público. A malha cicloviária precisa de ampliação e 

manutenção e os passeios públicos estão em estado ruim e sem acessibilidade, 

em média são de 30.000 a 40.000 mil ciclistas que transitam diariamente na 

cidade. 

 
O poder municipal deve elaborar o planejamento e realizar investimentos na 

mobilidade urbana das cidades, são atribuídas aos municípios três 

responsabilidades-chave: PLANEJAR e IMPLEMENTAR a política de mobilidade 

urbana e ainda PRESTAR os serviços de transporte urbano e REALIZAR 

investimentos (vias, calçadas, ciclovias, pontos, terminais, etc). São Vicente tem 

muitas demandas nesta área e sem uma boa mobilidade a cidade não anda, 

literalmente! 
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O mapa mostra que a cidade se desenvolve em dois raios de quatro quilômetros. Na porção 

insular, a partir do bairro Centro (Centro Comercial), e na Área Continental a partir da Av. Ulisses 

Guimarães no bairro Rio Branco (Sub-Centro Comercial). Esta condição viabiliza a elaboração 

de projetos de Mobilidade Ativa, ou seja, projetos que estimulem a mobilidade não motorizada, 

como a caminhada e o uso de bicicleta, mas para isso é preciso melhor a condição dos 

percursos. Fonte PMSV. Elaboração Própria. 2020. 

 
 

Propostas 
 
2.16.1 Mobilidade 
 

- Promover reestruturação da Secretaria Municipal de Transporte, com 

valorização e capacitação dos agentes de trânsito; 

- Implementar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana com metas, e 

prioridades na mobilidade ativa - pedestre e ciclista, o transporte coletivo, 

o transporte individual compartilhado e o de cargas; 

- Implantar um Sistema Inteligente de Mobilidade através de plataforma de 

gerenciamento e monitoramento do tráfego. Assim como a automatização 

semafórica; 

- Aplicar um Programa de redução de acidentes de trânsito em parceria 

com o governo do estado de São Paulo, e com a participação das 

secretarias municipais de Saúde e educação; 
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- Concluir a recuperação da Ponte A Tribuna, e elaborar estudo de 

viabilidade para a instalação de uma ciclo ponte metálica na estrutura 

existente; 

- Ampliar a rede cicloviária do município e reformar as ciclovias existentes: 

pavimento, sinalização e iluminação; 

- Instalar bicicletários em toda a cidade, Área insular e Área Continental;  

- Implementar programa de serviços de transporte para pessoas com 

deficiência (PCD) para consultas, tratamentos, participação em eventos 

culturais, esportivos; 

- Elaborar um estudo de viabilidade do transporte hidroviário metropolitano; 

 

 
2. 16.2 Transporte 
 

- Reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos, para termos melhor 

cobertura nos bairros e diminuir o tempo de espera; 

- Viabilizar a integração operacional e tarifária do transporte municipal com 

o VLT, para a mobilidade regional Assim como a integração temporal do 

transporte municipal para acesso aos diversos bairros da cidade; 

- Buscar junto ao governo do Estado definição sobre a implantação do VLT 

(3ª fase) na Área Continental. E verificar a possibilidade de outro modal 

de transporte como o BRT, que qualifique e integre o transporte na AC; 

- Instalar novos pontos de ônibus, na área insular e Área Continental, 

cobertos e mais modernos e com sistemas de informações para maior 

conforto e segurança; 

- Disponibilizar aplicativo gratuito para celular com acesso às informações 

do transporte público; 

- Estudar a implantação de faixas exclusivas ou preferenciais para ônibus 

(corredores); 

- Aumentar a oferta de ônibus e veículos preparados para transportar 

idosos e pessoas com deficiência (PCD); 

- Fiscalizar a operadora do transporte público para o cumprimento do 

contrato e criar canal de avaliação da satisfação dos usuários; 

- Atualizar o cadastro de taxistas e motoristas do transporte individual;  

- Atualizar o cadastro e promover a capacitação dos condutores e 

monitores prestadores de transporte escolar; 
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- Organizar a situação dos caminhoneiros na cidade, regularizando locais 

e horários dos pontos de carga, e também dos locais de estacionamento. 

 
 
2. 16.3 Acessibilidade 
 

- Criar um Programa de Acessibilidade e correção das calçadas para toda 

a cidade, considerando além da acessibilidade, a fluidez, a continuidade, 

a largura adequada, a segurança, os espaços de socialização e o desenho 

da paisagem, assegurando a completa mobilidade dos usuários; 

- Viabilizar a reforma e adaptação das calçadas da área central (grande 

circulação) para torná-las seguras e acessíveis para pedestres e pessoas 

com deficiência (PCD); 

 
 

2. 17. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 
 

São Vicente é uma cidade litorânea com mais da metade de seu território 

inserido em unidades de conservação e, apesar destas áreas protegidas, o 

meio ambiente do município vem sofrendo diretamente com a degradação dos 

seus rios, mangues, praias, solo, áreas florestadas e suas diversas formas de 

vida, consequência das atividades humanas mal planejadas. 

 
Temos um rico patrimônio ambiental composto por ecossistemas diversos que 

fornecem serviços ambientais importantes para a qualidade de vida da 

população e para a geração de oportunidades de desenvolvimento sustentável. 

A pesca, a proteção contra enchentes, a purificação do ar e da água, a redução 

dos impactos climáticos, dependem de termos ecossistemas saudáveis. 

 
O avanço desordenado das ocupações sem a infraestrutura necessária, à falta 

de tratamento e destinação adequados de resíduos sólidos e esgotos, a 

destruição de manguezais, provocam grande degradação e uma imagem de 

descuido e abandono na nossa cidade. Nossos índices ambientais precisam 

ser melhorados, para que a qualidade de vida da população também melhore. 

 
Além disso estamos diante dos problemas causados pelas mudanças 

climáticas globais que, entre outros efeitos, geram tempestades mais violentas 



56  

e aumento do nível do mar. Tudo isso demanda a necessidade de uma nova 

direção responsável nas políticas e ações do governo municipal nesta área.  

 
Agindo para frear a destruição do meio ambiente, diminuindo os impactos 

negativos da intervenção humana e, otimizando a recuperação e uso 

sustentável dos bens ambientais, estaremos preservando nossa casa, que é a 

nossa cidade, melhorando as condições de vida de todos em São Vicente. 

 
Visando o desenvolvimento sustentável do município, apresentamos as 

propostas relativas ao meio ambiente. É importante destacar a referência nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU que trazem diretrizes 

para promover a prosperidade e bem-estar, com ações que diminuam a 

pobreza, protejam o meio ambiente e enfrentam as mudanças climáticas. As 

melhorias nas condições de vida da população vicentina virão através de 

programas e projetos de governo que terão como base PARCERIAS; a 

VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS que a cidade tem, e a PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

que é o envolvimento de toda a comunidade. Precisamos cuidar da natureza 

que nos cerca e do povo vicentino. 

 
Os cinco pilares que estruturam a construção de propostas para o Meio 

Ambiente são: 

 
1. Transparência na Gestão e Sustentabilidade 

2. Educação Ambiental 

3. Qualidade de Vida e Desenvolvimento 

4. Cooperativismo Sustentável e Apoio à Pesca 

5. Desenvolvimento da Área Rural 

 
Propostas 
 
2. 17. 1 Transparência na Gestão e Sustentabilidade 

 
- Fortalecer a Secretária do Meio Ambiente para planejar, traçar metas, 

monitorar, fiscalizar, acompanhar os serviços, e deliberações referentes 

aos temas ambientais e atuar de forma transversal e conjunta com as 

demais secretarias de governo; 

- Capacitar os servidores públicos para uma gestão integralmente 

sustentável; 

- Promover a transparência dos recursos e destinação dos orçamentos 

disponíveis para a área ambiental; 
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- Auditar e revisar os contratos de destinação dos RESÍDUOS (indicadores, 

metrificação dos custos); 

- Atuar junto ao CONDESB para implementação de Agendas Ambientais 

Metropolitanas; 

- Implementar um Programa de Recomposição de áreas degradadas; 

- Ampliar as orientações em relação à coleta e destinação de entulho, e 

revisão da logística do serviço; 

- Aumentar o número de Ecopontos; 

- Reestruturar e otimizar a Coleta Seletiva no município; 

- Definir a implantação e operação da área de transbordo dos resíduos 

domiciliar; 

- Estudar a implantação de sistema de captação de água das chuvas nas 

escolas e prédios públicos, para reaproveitamento em usos com água não 

potável; 

- Reforçar a atuação da GCM (Grupamento Ambiental) na fiscalização 

referente aos licenciamentos e aos crimes ambientais; 

- Atuar institucionalmente junto aos catadores: credenciamento, 

identificação, orientações, apoio ao cooperativismo; 

- Planejar e fomentar a implantação de tecnologias para gestão dos 

resíduos orgânicos, como compostagem e biodigestores; 

- Reativar e reestruturar o Conselho Municipal de Meio Ambiente como 

espaço de discussão e construção com a sociedade de políticas e 

propostas para a área ambiental e de sustentabilidade, de forma 

transversal e participativa; 

- Criar uma comissão intersecretarial para elaboração e monitoramento de 

boas práticas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS); 

- Criar o Selo Verde Municipal para reconhecimento e valorização de 

empresas com boas práticas ambientais; 

- Fomentar as Parcerias Público Privadas; 

- Fomentar parcerias com Centros de Pesquisa regionais para 

desenvolvimento de projetos de sustentabilidade ambiental; 

- Construir o PPA e Plano de Metas referenciados nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); 
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2. 17. 2 Educação Ambiental 

 
- Promover a Educação Ambiental nas escolas e comunidades, atuando na 

formação de agentes multiplicadores; 

- Disponibilizar cursos e oficinas sobre compostagem doméstica, 

aproveitamento de materiais recicláveis e geração de renda; 

- Elaborar um Programa de Envolvimento da Comunidade para a 

manutenção das praças, jardins e hortas comunitárias; 

- Criar campanhas de conscientização e estímulo para a separação de 

resíduos sólidos em recicláveis, orgânicos e rejeitos, com a correta 

destinação dos mesmos; 

- Criar campanhas com o objetivo de REDUZIR a produção de resíduos; 

- Estimular e incentivar práticas sustentáveis nas residências, como a 

compostagem doméstica de resíduos orgânicos, a captação de água de 

chuva para fins não potáveis, a destinação correta de entulhos e resíduos; 

- Implantar e incentivar a instalação de PEV’s (Pontos de Entrega 

Voluntária) em toda a cidade; 

- Disponibilizar um canal de comunicação para recebimento, 

compartilhamento e trocas de boas iniciativas individuais e coletivas; 

- Divulgar o patrimônio ambiental, através de um projeto de comunicação; 

roteiros turísticos, e visitas monitoradas aos ecossistemas e parques de 

São Vicente; 

- Elaborar uma agenda periódica de eventos para a cidade, que valorize e 

promova o meio ambiente incluindo mutirões e ações coletivas para 

melhorias na cidade, como: limpeza nos bairros e praias, campanhas 

participativas para engajamento social, e demais ações educativas que 

envolvam a comunidade; 

- Promover Espaços de Exposições para as trocas acadêmicas com atores 

e instituições regionais; nacionais e internacionais; 

- Realizar a Conferência Municipal sobre o Meio Ambiente; 

 
2. 17.  3 Qualidade  de Vida  e Desenvolvimento 

 
- Implantar o turismo de base comunitária, com a construção de roteiros 

junto aos moradores, treinamentos e formação de monitores locais, 

ampliando as oportunidades de emprego e renda, como também a 

preservação das áreas; 
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- Incentivar o empreendedorismo relacionado à área ambiental, 

aproximando órgãos parceiros como o SEBRAE e o Fórum de Economia 

Solidária da Baixada Santista; 

- Elaborar um Plano de arborização e recuperação ambiental para todo o 

município, em formato participativa; 

- Estudar a implementação dos instrumentos de incentivo para a 

disseminação de práticas sustentáveis, como IPTU VERDE e MOEDA 

VERDE; 

- Fomentar o desenvolvimento sustentável através das feiras de artesanato 

e produtos artesanais gastronômicos produzidos nas comunidades locais; 

- Disponibilizar apoio técnico e incentivar projetos de hortas comunitárias e 

compostagem; 

- Fomentar a defesa da causa animal com canal de denúncias de maus 

tratos, parcerias com as casas e ONGs de acolhidas aos animais em risco. 

Incentivar a adoção; 

- Disponibilizar o serviço de castração de animais abandonados ou em 

risco, na Área Continental e Insular; 

- Viabilizar estudo para a criação do parque ecológico na Área Continental; 

- Promover a recuperação de praias, rios e mangues; 

- Realizar de campanhas de conscientização de destinação de resíduos e 

pela limpeza nas áreas de mangues e canais através de mutirões e 

equipes contratadas das próprias comunidades; 

- Fortalecer e melhorar os indicadores do município no Programa Verde 

Azul. 

 
 
 
2. 17. 4 Cooperativismo Sustável e Apoio à Pesca 

 
- Apoiar e estimular as Cooperativas e projetos comunitários que 

desenvolvam temáticas de desenvolvimento econômico, interligados com 

o meio ambiente; 

- Estudar a criação de um Mercado para distribuição e venda de pescados, 

promovendo e organizando a comercialização direta para os munícipes e 

comércios locais; 

- Atuar em conjunto com o Instituto de Pesca para estudos sobre a 

viabilidade das pescarias e maricultura no município bem como na 
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- capacitação e regularização dos pescadores visando uma pesca 

responsável e sustentável; 

- Estimular projetos de turismo caiçara, valorizando a cultura e os produtos 

locais; 

- Incentivar a pesca esportiva responsável para fomento ao turismo e 

geração de renda; 

- Fomentar projetos de geração de renda e agregação de valor aos 

pescados produzidos na região; 

- Criar uma agenda de ações para estimular o protagonismo das 

comunidades e suas lideranças; 

- Organizar e dar apoio técnico às cooperativas de reciclagem e projetos 

comunitários, para a geração de renda e produção de utilidades a partir 

dos materiais da coleta seletiva. 

- Revisar a Lei e do Fundo do Conselho de Economia Solidária, bem como 

a criação do Fórum Municipal de Economia Solidária. 

 
2. 17. 5 Desenvolvimento da Área Rural 
 

- Capacitar a comunidade e estimular a produção agrícola orgânica e 

agroecológica; 

- Projetar com os produtores, canais para o escoamento da produção 

agrícola do município, como: feiras orgânicas itinerantes, centro de 

distribuição de venda de orgânicos, Bancos de alimentos e inclusão dos 

agricultores no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ; 

- Fomentar o cooperativismo agrícola; 

- Estimular a compostagem de resíduos orgânicos para aproveitamento 

como adubo; 

- Elaborar um estudo de melhorias das infraestruturas na zona rural: 

iluminação, pavimentação, acessos, saneamento, rede de internet, etc. 

- Elaborar projetos de recuperação de áreas de preservação permanente 

como nascentes, margens de rios e manguezais, garantindo os serviços 

ambientais fundamentais para a qualidade de vida; 

- Incentivar as compras públicas de alimentos produzidos pela agricultura 

no âmbito do município através de programas como a merenda escolar e 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), levando alimentos às 

famílias carentes através da assistência social e às crianças e jovens em 

idade escolar. 
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2. 18. INCLUSÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
Podemos compreender vulnerabilidade social como um conceito mais  amplo do 

que tradicionalmente entendia-se por pobreza (IPEA, 2015), e se reflete em 

desigualdades sociais, econômicas  e a não garantia de direitos,  como acesso à 

saúde, educação, habitação, saneamento básico, acesso ao mercado de trabalho, 

à renda, entre outros. 

 
Essas desigualdades, somadas aos processos desordenados de urbanização, 

influenciam em outros fatores sociais, e contribuem para aumento de pessoas 

morando nas ruas, ocupações irregulares e em áreas de risco, aumento do 

índice de contaminações ambientais, risco de doenças, aumento da 

criminalidade 

 
Ou seja, reduzir a vulnerabilidade social exige políticas públicas integradas e 

contínuas, envolvendo saúde, educação, desenvolvimento econômico, política 

habitacional, regularização fundiária, possibilitando que as pessoas 

desenvolvam autonomia e condições necessárias para uma vida com direitos 

e qualidade garantida. 

 
Existe um índice que mede o grau vulnerabilidade dos municípios, que pode 

ser consultado por qualquer pessoa, (https://portalgeo.seade.gov.br/) e sinaliza 

que São Vicente tem muito a avançar. As mudanças não acontecerão da noite 

para o dia, mas passos a frente precisam ser dados, e para isso, meu 

compromisso assumido para a redução das vulnerabilidades em São Vicente, 

se baseiam nas seguintes propostas: 

 
Propostas 
 

2. 18.1 Redução das vulnerabilidades 
 

- Integrar serviços socioassistenciais aos programas de educação, saúde, 

emprego, esporte e cultura, fortalecendo o SUAS e ampliando o cadastro 

de beneficiários no Sistema Único de Assistência Social; 

- Fortalecer a rede de proteção à crianças e jovens com vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados e em medidas socioeducativas; 

- Ampliar a oferta de projetos socioassistenciais financiados pelo Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente; 



62  

- Garantir o funcionamento pleno do Conselho Tutelar com infraestrutura 

adequada e capacitação de Conselheiros para o desenvolvimento do 

trabalho; 

- Implementar um programa de prevenção ao uso de drogas e qualificar os 

serviços especializados de recuperação de dependentes químicos; 

- Reestruturar o CAPS (Serviço de Saúde Aberto e Comunitário) com 

estrutura física adequada, acolhedora, acessível, ampliando equipes 

multiprofissionais e ofertando capacitação continuada aos servidores;  

- Ampliar serviços de Casas de Passagem, em que pessoas em situação 

de rua possam ter acesso a refeições, higiene diária, roupas, cursos, 

atividades de cultura, lazer e apoio para restabelecimento da autoestima 

e autonomia; 

- Criar serviços de acolhimento 24h de atendimento, apoio psicológico e 

assistencial às pessoas em situação de violência, vítimas de homofobia, 

xenofobia, ageismo, violência doméstica e demais tipos de violência; 

- Fomentar no município a “Semana Nacional de Prevenção da Gravidez 

na Adolescência”, conforme previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para disseminação de informações educativas e preventivas 

para redução da incidência de gravidez na adolescência; 

- Garantir respeito à utilização de nome social em todos os órgãos da 

administração municipal. 

 
2. 18. 2 São Vicente Inclusiva 
 

Propostas 
 

- Implementar programa de Inclusão, de modo a cumprir no âmbito 

municipal a Lei Brasileira de Inclusão; 

- Adaptar prédios públicos em cumprimento às normas de acessibilidade;  

- Disponibilizar serviços de Tradução em Libras, para que pessoas surdas 

possam receber acompanhamento e tradução durante atendimentos e 

serviços das mais variadas instâncias do serviço público municipal; 

- Fomentar utilização de materiais didáticos e midiáticos que reflitam a 

cultura de paz, e a pluralidade da sociedade vicentina para a rede 

municipal de ensino; 

- Priorizar as compras públicas a fornecedores que cumpram a Lei 

Brasileira de Inclusão e tenham funcionários com deficiência em seus 

quadros; 
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- Disponibilizar acervo em Braile em locais de pesquisa e leitura públicos; 

- Promover formações a agentes de segurança, de saúde e demais 

funcionários públicos municipais sobre direitos humanos, direitos da 

pessoa com deficiência, igualdade de gênero e de raça; 

- Ofertar de cursos profissionalizantes e auxílio na intermediação de mão- 

de-obra a jovens com deficiência; 

- Fortalecer e ampliar atividades de apoio pedagógico e apoio parental às 

crianças com dificuldades de aprendizagem, autistas, e outras 

deficiências; 

- Garantir a adaptação da frota municipal para acesso às pessoas com 

deficiência; 

- Garantir acessibilidade dos canais de comunicação da administração 

municipal; 

- Exigir acessibilidade e inclusão nos eventos culturais e artísticos públicos 

e privados. 

 
 
2. 19. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
 
 
A revolução digital é um fenômeno capaz de alterar aspectos da vida pessoal, 

das sociedades e economias e interfere diretamente no modo como as cidades 

se organizam. As cidades passaram a vivenciar processos de urbanização e 

modernização mais complexos e diversos, e a sua gestão se depara com a 

necessidade de se adaptar, de adotar projetos de transformação digital para 

seus processos, a fim de melhor responder à revolução digital e às mudanças 

impostas por ela. 

 
A resposta das cidades aos desafios contemporâneos é o que sustenta os 

conceitos de transformação digital nas cidades, de ecossistemas de inovação 

e de cidades inteligentes, o que justifica as proposta apresentadas neste plano. 

Para além das iniciativas de inovação diretamente relacionadas aos desafios 

da gestão pública, o governo pode exercer um papel de indutor na implantação 

de um ambiente de inovação. 

 
O surgimento de novas tecnologias traz muitas possibilidades para a gestão 

municipal. Cidades que têm adotado o uso destas ferramentas para sua 

administração e planejamento são chamadas de Cidades Inteligentes. As 

Cidades Inteligentes são aquelas que utilizam a tecnologia em seu processo de 
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planejamento, sobretudo para promover o desenvolvimento econômico e a 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos seus moradores. Também por 

meio das novas tecnologias se viabiliza o desenvolvimento de forma criativa e 

sustentável. 

 
Além disso o investimento em inovação e tecnologia pode atrair empresas do 

setor, criando OPORTUNIDADE de TRABALHO para todos. Todas as cidades 

precisam se atualizar e com São Vicente não é diferente. 

 
O município de São Vicente praticamente não investiu em inovação nos últimos 

anos. Sua infraestrutura de rede (fibra óptica) é quase zero. Falta 

regulamentação e mesmo um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. É preciso tornar o setor público protagonista e apoiador de um 

ambiente de inovação, integrando (governo, empresas e universidades), 

alavancando a transformação digital, o empreendedorismo digital, a inovação 

tecnológica e a economia criativa, atraindo investimentos, potencializando o 

empreendedorismo de organizações de base tecnológica, elevando a 

produtividade em geral e gerando empregos de alto valor agregado, e 

proporcionando maior eficiência dos serviços públicos. 

 
Os objetivos, apresentados nas nossas propostas, estão alinhados à estratégia 

de mobilizar as organizações para investir em inovação, como parte vital de 

desenvolvimento e contribuir, assim, para a competitividade económica 

regional e a qualidade de vida em São Vicente. 

 
 
 
Propostas 

 
- Construir por meio de um programa público, em parceria com o setor 

privado, um ambiente para o desenvolvimento de novas tecnologias nas 

áreas de vocação do município alinhado ao conceito de cidades 

inteligentes; 

- Ampliar a Infraestrutura de Rede na cidade, para garantir uma boa entrega 

dos serviços públicos disponível na internet; 

- Facilitar a disponibilidade de dados abertos que permita transparência, 

monitoramento e controle, e também o desenvolvimento de novos 

serviços estimulando inovação no setor público; 
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- Garantir acesso gratuito à internet através de pontos de WiFi, diminuindo 

desigualdades de acesso à informação; 

- Criar um Núcleo de Inovação e Tecnologia para a gestão pública, que 

integre todas as secretarias municipais; 

- Dispor de estações públicas para atividades digitais, que ofereçam acesso 

a serviços públicos, principalmente na Subprefeitura da Área Continental; 

- Estudar a implantação de um coworking público, em parceria com o 

governo do Estado de São Paulo – acessasp, conceito de espaço público 

voltado para o trabalho colaborativo com infraestrutura e rede Wi-Fi para 

uso de pequenas empresas, startups ou, individualmente, por cidadãos 

com boas ideias para projetos ou empreendimentos; 

- Promover eventos de inovação, com formação por workshops e afins na 

área de tecnologia e correlatas. Com um calendário anual temático de 

hackathons (maratona de desenvolvimento de programas) no município; 

- Transformar as escolas em Polos de Inovação e Tecnologia. Com 

infraestrutura, por exemplo laboratórios de informática. E realização de 

atividades que estimulem crianças e jovens na área de tecnologia, 

fomentando o surgimento de talentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento então sintetiza as propostas e prioridades que nortearão a 

construção das ações e políticas públicas. Desde já manifestamos nossa 

satisfação por juntos termos chegado até aqui, e certos de que podemos ir 

muito além. 

 
Atenciosamente, 

Kayo Amado e Equipe. 


