PLANO DE GOVERNO DA CANDIDATA A PREFEITO DE
CARAGUATATUBA
PREFEITA: THÍFANY FÉLIX
VICE: JOSÉ ANTONIO BEISIEGIEL
JUSTIÇA E IGUALDADE PARA TODOS!!

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CARAGUATATUBA.

Caraguá justa, responsável, inclusiva, sustentável e de
oportunidades igualitária para todos.
Estaremos articulando um modelo de economia que inclua
aquela parte da sociedade invisibilizada e sem oportunidades
fazendo uma parceria entre sociedade civil e prefeitura,
ressaltando uma nova concepção de governabilidade que tem o
objetivo de decidir e executar ouvindo e contando com a
colaboração da sociedade civil, entendida como aquela parcela
organizada da população.
Um novo governo para Caraguatatuba deverá afirmar em seu
plano de governo o compromisso com a instituição de
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mecanismos legais que permitam a perfeita parceria entre
prefeitura, órgãos estatais e sociedade civil em ações
relacionadas à problemática de saúde, segurança, educação,
saneamento básico, geração de emprego e renda, cultura e
meio ambiente. Só uma ação conjunta de governos e sociedade
civil poderá enfrentar os macros problemas relacionados à
busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental.
OBJETIVO: Estabelecer diretrizes e estratégias para execução
do Plano de Governo do Município de Caraguatatuba, que
contemple as soluções para os problemas da população de
forma democrática, garantindo o desenvolvimento integrado e
sustentável, no contexto da Pesca, agropecuária e Turismo da
cidade.
ESTRATÉGIA OPERACIONAL BÁSICA: Constituição de um Núcleo
de Planejamento Estratégico para pensar e propor soluções aos
problemas da cidade composto pela Secretaria de
Planejamento e Secretários das diversas pastas da prefeitura.
Implantar o Projeto Zoneamento da Cidade para identificação
dos problemas, ordenar por temas e prioridades. Atuar de
forma integrada com a população na solução dos problemas
através do Projeto "Secretarias no Bairro", visando atender as
necessidades da população em cada bairro segundo suas
prioridades.

PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DA PREFEITURA

Programa para a área da saúde:
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Atendimento humanizado assegurando uma postura de
atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da
população e capacitação dos profissionais da saúde que já
exercem a profissão e conselheiros gestores, em relação à
temática da diversidade sexual, assim como o respeito ao nome
social de pessoas trans e travestis. Acesso à hormonioterapia e
mudança de nome das pessoas trans e travestis, a partir da
solicitação da pessoa interessada. Lutar para que seja
incentivada a participação de representantes de LGBTs e idosos
e pessoas com deficiência, nos conselhos gestores das unidades
de saúde. Atender à demanda gerada no município, dentro do
princípio da universalidade, com atenção integral à saúde, de
forma humanizada e com equidade. Fortalecer a estratégia
Saúde da Família, respeitando a base doutrinária e filosófica do
programa e visando uma atuação centrada na valorização da
saúde (prevenção). Atendimento continuado das UBSs todos os
dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados,
classificando-os como essencial. Lutar pela implementação dos
quesitos “ identidade de gênero”, por auto definição, nos
prontuários e ficha de atendimento nos serviços municipais
público Implantar um modelo de gestão em unidades mista e
unidades básica de saúde fundada em estabelecimento de
metas, controle anual dos resultados de gestão, baseado em
indicadores identificados com a participação da prefeitura, dos
trabalhadores em saúde e dos usuários. Estabelecer de
prioridade para investimentos dirigidos à promoção da saúde e
à proteção específica da população por local de moradia.
Implantar Programa permanente dirigido à manutenção e
funcionamento de aparelhagens recuperando e repondo os
equipamentos e instalações. Buscar junto ao governo federal,
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estadual para a expansão da rede municipal de atendimento à
saúde, de forma coordenada, para os bairros mais distantes.
Melhorar o atendimento de urgência e emergência. Criação de
um programa de marcação eletrônica de consultas nas UBSs
dando um fim às filas. Dar mais atenção ao Programa Saúde da
Família, priorizando os bairros de maior vulnerabilidade, de
acordo com os resultados do zoneamento. Implantar, ampliar e
fortalecer os programas do Ministério da Saúde. Aprimorar o
fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede
de saúde ou em domicílio. Ampliar o atendimento odontológico
nas UBSs às periferias da cidade. Agir na prevenção de
epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, a
partir de constatação das necessidades levantadas e realizar
ações preditivas, preventivas e curativas. Ampliar e articular os
programas de atenção integral à saúde populacional em suas
especificidades. Capacitar periodicamente os gestores e
servidores do órgão central e das unidades de saúde,
objetivando a melhoria da coordenação das ações, e a
prestação dos serviços de forma humanizada e com qualidade.
Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de
saúde do município. Investir em capacitação e qualificação dos
profissionais de saúde e buscar melhorias salarias. Construir
novas unidades de saúde de acordo com o resultado do
zoneamento, visando suprir a demanda singular da população.
Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para
promover orientação e prática de atividades físicas no âmbito
das UBSs, como caminhadas, recuperação de cardíacos,
acompanhamento de hipertensos, entre outros. Considerar o
direito à saúde e à proteção social como direitos humanos
inalienáveis, reivindicando o SUS e o SUAS público, gratuito e
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de qualidade para todas e todos, lutando para que sejam
sempre respeitados seus princípios básicos: Universalidade,
Equidade, Integralidade, Descentralização e Participação Social.
Investimentos nos programas de prevenção à doenças crônicas,
facilitação do acesso aos medicamentos necessários ao
tratamento adequado da mesma. Lutar pela criação e
divulgação de materiais de prevenção, diagnóstico precoce e
profilaxia pós exposição às DST/HIV/AIDS e hepatites virais, a
ampliação das políticas de saúde/proteção social, garantindo
acesso a partir do princípio da integralidade. Fomentar a
criação de Políticas Públicas de planejamento familiar que
contemplem
todos
os
seguimentos.
Incentivar
o
desenvolvimento de campanhas de saúde integral que estimule
a população na prevenção de doenças. Lutar para que seja
incentivada a participação de representantes LGBTs, idosos e
pessoas com deficiência, nos conselhos gestores das unidades
de saúde. Lutar pela implementação dos quesitos “ identidade
de gênero”, por auto definição, nos prontuários e ficha de
atendimento nos serviços municipais público. Lutar pela
ampliação do conceito de família reconhecendo todos os
formatos;

Educação:
Estimular o lado humanístico, artístico, e o desenvolvimento de
valores éticos. Reorganizar as orientações para a construção do
Plano Político Pedagógico, de modo que ele contemple as
necessidades, especificidades e decisões das escolas.
Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de
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educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os
alunos, sem restrição. Considerar a informática e as novas
linguagens de comunicação, juntamente com a formação
permanente e a valorização dos educadores. Extinguir o HEAD e
criar outras formas de capacitação para professores. Construir
escolas para eliminar o déficit de vagas identificado pelo
zoneamento visando atender a demanda do ensino pré-escolar
e fundamental. Construção de creches, nos bairros com maior
déficit de vagas. Implantar Centros Integrados de Educação e
Lazer como espaços de convivência e desenvolvimento de
programas educativos, socioculturais e de lazer, utilizando
espaços públicos, praças e outros logradouros públicos ociosos.
Implantar gradualmente escolas de tempo integral em ênfase
nos conceitos de cidadania, democracia, sustentabilidade e
igualdade e responsabilidade social. Implantar programas do
governo federal, como Brasil Alfabetizado e ProJovem, de
modo que esses dialoguem com os novos programas da EJA
Municipal. Potencializar o papel da escola nas campanhas
educativas sobre temáticas de segurança, da cidadania, paz
social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras.
Enfrentar os fatores de evasão escolar. Ampliar e qualificar os
atuais projetos e programas em andamento. Elaborar e
implementar um plano de manutenção para os equipamentos
da rede de educação, pensando num espaço que respeite as
necessidades do brincar, de fantasiar e produzir conhecimento
e pesquisa. Compromisso em defesa da educação pública, laica,
Estatal, gratuita e de qualidade. Contra os cortes das verbas
destinadas a educação e por mais investimento e por um
modelo educacional criador, emancipador e libertário; Cobrar
dos municípios, escolas e universidades que divulguem e
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publicizem a lei de direito ao uso do nome social; Cobrar e lutar
pela inclusão do termo gênero nas atividades pedagógicas
executadas pela escola e na formação continuada dos
professores das escolas municipais e por uma formação
continuada de qualidade aos professores e servidores. Assim
como, para que essa formação seja realizada em horário de
expediente e que conte como carga horária de trabalho;

Segurança:
Criar a “Guarda Municipal”, em conjunto com os órgãos de
segurança do Governo Estadual a fim de desenvolver a
vigilância do patrimônio municipal, Criação da Secretaria de
Segurança - Manter programa de apoio ao jovem dependente
químico e atuar com rigor visando o cumprimento do Estatuto
da Criança e Adolescente na proibição de venda de bebidas
alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18 anos.
Criar o programa Vizinhança Solidária, com o objetivo de
prevenir os atos de desrespeito à convivência, procurando agir
coletivamente nas comunidades. Capacitando e especializando
os mesmos para atendimento em escolas, fortalecendo a ronda
escolar e a ação nos patrimônios públicos. Criar o efetivo da
Guarda Municipal e adequá-la às necessidades de uma
segurança pública municipalizada.

Saneamento Básico
Ampliar o fornecimento de água potável para a população do
município, com recursos próprios e captados, dos governos
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estadual e federal. Ampliar e implantar rede de esgoto no
município com recursos próprios e obtidos através de
convênios e contratos com o governo estadual, órgãos e
agentes financiadores nacionais. Criar audiências públicas para
debater e esclarecer o papel que a concessionária vem
desempenhando no município, com o intuito de garantir a
participação popular na gestão hídrica. Exigir da concessionária
a preservação em nossas nascentes atribuindo a ela total
responsabilidade referente a qualquer danos ou poluição das
mesmas.
Realizar
campanhas
educativas
sobre
o
acondicionamento e disposição correta do lixo que será
utilizado para reciclagem, reutilização, reaproveitamento.
Implementar a coleta seletiva do lixo nos bairros para reciclar,
reutilizar e reaproveitar os materiais. Implantar coleta seletiva
de compostagem de lixo orgânico para fornecimento de adubo
aos agricultores. Fortalecer o Conselho Municipal de Meio
Ambiente. Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal
em conformidade e integrado ao Sistema Nacional de Meio
Ambiente (Sisnama). Implantar o Sistema Municipal de
Licenciamento Ambiental, oferecendo respostas mais rápidas
ao empreendedor. Implantar uma política eficiente para a
questão dos resíduos sólidos e o incentivo a cooperativas de
reciclagem do lixo.

Meio Ambiente:
Recuperação de áreas degradadas e arborização da cidade
principalmente na periferia que padecem de um ambiente
natural saudável, com ampla participação popular; promover a
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Educação Ambiental em toda rede de ensino municipal. Criação
do Fórum Municipal sobre Mudanças Climáticas, para debate e
construção de ideias para subsidiar o executivo municipal na
construção de políticas públicas do clima para proteção das
populações mais vulneráveis. Implantar Políticas públicas locais
para a construção de uma consciência ecológica e ambiental.
Estímulo a criação de redes sociais municipais para que as boas
práticas de proteção ambiental, social e de geração de emprego
e renda se estenda por toda região. Criação do Programa
“Caraguá mais arborizada”.
Criação de programas que
estimulem práticas e estímulos à proteção do meio ambiente.
Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais
nas escolas. Criação de grandes eventos na cidade que
marquem datas comemorativas relativas à defesa do meio
ambiente.

Transporte e Trânsito:
Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de
transporte coletivo. Instalar sistema eletrônico de
monitoramento nas principais vias públicas para controle
operacional. Implantar, de forma gradativa, o uso de
combustíveis limpos na frota de ônibus do município. Promover
programa permanente de conscientização para o trânsito
voltado para crianças em idade escolar e adultos em geral, ou
seja, pedestres, condutores e passageiros. Criar e implantar
programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno
das escolas.
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Habitação:
Elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano, que deverá definir ações de curto,
médio e longo prazo, por meio da participação cidadã, com
atenção especial para as áreas de assentamentos subnormais,
de mananciais e para as áreas conturbadas. Criar as condições
para que o município possa aderir de forma plena ao Sistema
Nacional de Habitação.

Política Urbana:
Implantar parques e praças na periferia, dotando-os de
segurança e descentralizando as práticas de cultura, esporte e
lazer promovidas pela Prefeitura. Realizar a arborização e o
ajardinamento dos espaços públicos. Melhorar as condições de
acessibilidade em calçadas e prédios públicos às pessoas com
deficiência. Expansão e melhoria da iluminação pública.

Assistência Social
Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a
família, a comunidade e entidades religiosas como parceiros na
construção de uma sociedade de moral e de valores civis
igualitárias. Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de
Referência da Assistência Social, para atender a demanda do
município nas regiões de maior vulnerabilidade. Efetivar os
Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Criar
o Centro de Referência da Pessoa em Situação de
Vulnerabilidade (CRPSV). Promover ações integradas nas áreas
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da Assistência Social, Cultura, Educação, Esportes, Lazer e
Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à
família. Promover articulações com o governo estadual para
aplicação de recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta
de serviços, aos jovens na forma da lei e às suas famílias.
Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos
programas contra todas as formas de violência decorrentes de
negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade
em relação à criança e ao adolescente. Privilegiar atividades
socioeducativas em meio aberto para crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações
voltadas à permanência e ao sucesso na escola. Aderir ao
Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e
projetos municipais de atendimento protetor à criança e ao
adolescente vítima de violência e ao adolescente em conflito
com a lei, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos
Humanos.

Mulheres e Política de Gênero
Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de
atendimento às mulheres vítimas de violência. Realizar
atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres
em situação de violência e vulnerabilidade, além de ações que
visem reduzir os índices de violência contra as mulheres.
Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher
e os serviços de atendimento às vítimas. Criar o Centro de
Apoio e a Casa Acolhedora para mulheres vítimas de violência.
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Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam
para a reestruturação da vida das mulheres que sofreram
violência doméstica.

Terceira Idade
Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços
existentes, com ofertas atividades físicas, de convivência,
incluindo o atendimento específico aos que estão em situação
de vulnerabilidade. Incentivar agências e operadores de
turismo da cidade a promover atividades de lazer e turismo
para a população idosa, em consonância com as iniciativas do
governo federal. Promover a valorização da pessoa idosa e a
conscientização familiar quanto às suas necessidades e direitos.
Criar por meio de parcerias, um programa de cuidadores de
pessoas idosas. Promover por meio de parcerias, encontros
Regionais anuais dentro do município para idosos, com o
intuito de promover debates, palestras e lazer para que se
sintam mais confortáveis, dignos, garantindo seus direitos de
cidadania.

Pessoas com Deficiência:
Implantar políticas e programas desenvolvidas pelo governo
municipal de forma integrada às políticas e programas locais
para pessoas com deficiência, descentralizando a oferta dos
serviços. Garantir o cumprimento da legislação voltada ao
segmento das pessoas com deficiência, pelo próprio poder
público e pela iniciativa privada. Adaptar as Escolas e
12

departamentos públicos, para receber pessoas com deficiência.
Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham
trabalho com este segmento.
Desenvolver campanhas
educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência
promovendo a adaptação de calçadas e acessos a prédios
públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e
a capacitação de familiares para a reabilitação baseada na
comunidade, de acordo com o Decreto Federal 5296/04.
Ampliar o quadro de profissionais especialistas dentro dos
Centros de Referência para Inclusão Escolar.

Segurança Alimentar e Nutricional
Criar a Bandeja Solidária em parceria com os comércios locais,
oferecendo comida balanceada e de qualidade a preços
acessíveis a população. Criar o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional e realizar a Conferência
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Promover
cursos de capacitação no processamento de alimentos, horta
comunitária a fim de criar renda para populações carentes.
Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício
alimentar, com oficinas para a comunidade.

Cultura:
Criar a Secretaria da Cultura, Incentivar a permanência de
grupos culturais de reconhecida importância para identidade
cultural do município. Criar o Programa Municipal de Fomento
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às Artes no município, para apoiar iniciativas nas linguagens
teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e das culturas
populares tradicionais e contemporâneas. Manutenção,
revitalização e implantação de novas áreas de lazer, atendendo
aos locais carentes. Incentivar artistas local, dando a eles a
oportunidade de desenvolver e mostrar o seu trabalho dentro
do município e reconhecimento para representar o município
em outras cidades. Preparação de músicos, cantores, cineastas
no âmbito do município. Resgate das ruas de lazer com
gincanas, campeonatos esportivos, premiação e orientações
culturais. Incentivar o retorno das escolas de samba,
inicialmente pelas regiões, Norte, Sul, Oeste e Centro, para que
os bairros possam integrar criando um ciclo de amizade
coletiva, incentivando o trabalho em grupo. Incentivar os
músicos na criação de novas bandas marciais e fanfarras,
visando estimular crianças e jovens na criação de novos valores
éticos e morais. Incentivar a cultura Afro brasileira e indígena
nas escolas e capacitar os profissionais em suas respectivas
áreas.

Esporte e Lazer:
Expandir para os bairros a promoção de oficinas e aulas das
diferentes manifestações culturais e esportivas, construindo
mais pistas para caminhada, playground, áreas para atividades
corporais ao ar livre e formação da comunidade. Fortalecer as
práticas esportivas nas escolas, começando pela iniciação
esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga
escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de
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talentos para o esporte competitivo. Valorizar as demais
dimensões do esporte: amador (por meio das respectivas ligas,
clubes e demais organizações), recreativo, paraolímpico e nãoolímpico. Valorizar o futebol de campo como espaço de
convivência coletiva e democratizar o uso dos campos
destinados à sua prática. Incentivar esportistas locais, para
representatividade do município em outras cidades.
Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a
abertura das escolas públicas nos finais de semana, realizando
atividades como torneios esportivos.

Geração de trabalho e renda:
Incentivar a constituição de cooperativas para reciclagem de
resíduos sólidos. Articular com comércios locais para
reaproveitamento e reutilização de resíduos sólidos. Apoiar os
micro empreendedores, através de atividades educacionais,
Incentivar os agricultores para o cultivo de hortas comunitárias,
suprindo o fornecimento alimentício nas escolas do município
assim como a criação de animais de pequeno porte.
Sensibilizar e estimular o uso do nome social desde os
processos seletivos nos espaços públicos e privados. Fomentar
a criação de programas de fiscalização para identificação das
empresas que não respeitam os direitos do cidadão e criar uma
lista pública para denunciar empresas que cometem atos
discriminatórios. Lutar pela criação de programas de proteção
para profissionais do sexo e criar programas que promovam a
possibilidade para atuações em outras áreas de trabalho.
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Turismo:
Passeio de barco nos canais de Caraguatatuba, Incrementar o
turismo no município, através da qualificação de guias
turísticos, taxistas, atendentes de bares e restaurantes.
Implantar duchas e banheiro, nas orlas nas principais praias.
Promover na baixa temporada o Festival de Inverno para atrair
o turismo; o Festival de Inverno contará com shows de artistas
renomados onde as respectivas aberturas serão de artistas
locais para que possam expor seus trabalhos. Mapear o
município para a possibilidade de construir um campo de pouso
para aviões e helicópteros de pequeno e médio porte. Construir
um observatório no alto do morro Santo Antônio para que os
visitantes possam observar melhor a cidade. Incentivar a
realização de concursos, torneios, campeonatos estaduais e
nacionais esportivos e culturais, por meio de parcerias com o
intuito de promover o turismo dentro do município.

Gestão Administrativa:
Constituição da Mesa Permanente de Negociação com os
servidores e ou seus representantes. Implementar eleições
diretas por meio de audiências públicas, para cargos
comissionados majoritários respeitando os requisitos mínimos
legais, em conformidade com o inciso, V, art. 37, da
Constituição Federal . Implementação da abonada a todos os
servidores municipais. Aplicação da lei 11738/08 do Piso
salarial a todos os funcionários público. Implementar o sistema
de permuta e remoção de modo a dar prioridade ao funcionário
de optar em trabalhar o mais próximo de sua residência sempre
que possível.
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Direitos Humanos:

Lutar pela criação de Ouvidorias municipais temáticas.
Fomentar a criação de audiências públicas e debates abertos
nas universidades, escolas, sindicatos, associação de bairros
sobre LGBTfobia e violência de gênero, visando mecanismos de
enfrentamento e prevenção. Auxiliem na criação de política
pública de ressocialização e reinserção no mercado de trabalho
de pessoas egressas do sistema prisional. Promovam
campanhas de enfrentamento da vulnerabilidade de crianças e
jovens em razão da orientação sexual e identidade de gênero,
principalmente promovendo o combate ao abuso e à
exploração sexual, em parceria com os Juizados e Promotorias
da Criança e do Adolescente.

Proteção aos animais

Criar uma Ambulância Animal para percorrer os bairros com o
objetivo de castrar, vacinar, chipar e fazer um cadastramento
quantitativo de animal em cada bairro, emitindo certificado
para o dono. Formar e incentivar parcerias com ONGS em
benefício dos animais, com objetivo de proteger e fortalecer
campanhas para doação de animais.

Caraguatatuba 14 de Agosto de 2016.
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