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POR AMOR A UBATUBA 2016-2020 

  

INTRODUÇÃO 

O grande desafio das cidades no século XXI é o crescimento sustentável, ou seja, 

desenvolvimento urbano e econômico sem destruição da natureza. A sustentabilidade é um novo 

conceito de crescimento que busca harmonizar os interesses sociais, econômicos e ambientais 

de qualquer atividade humana para que possamos ter um futuro saudável para as próximas  

gerações. 

 

Em Ubatuba o desafio não é diferente! Inserido na problemática moderna, o munícipio 

precisa desenvolver a cidade e o bem estar de seu povo, sem destruir o rico patrimônio natural 

(Mata Atlântica) e cultural de sua gente (Cultura Caiçara). 

 

Apontando soluções para esse desafio, esse plano, baseia-se em nossa competência e 

experiência administrativas adquiridas ao longo de décadas de vivências política. Traz em seu 

bojo, uma proposta moderna de políticas públicas integradas para o desenvolvimento de nossa 

gente (Social), nossa casa (Ambiental) e nosso trabalho (Econômico).    

 

Levando-se em conta essa forma ampla de entender o desenvolvimento da cidade e das 

necessidades de seus habitantes, a melhoria significativa da infraestrutura, o funcionamento 

efetivo dos fóruns de participação da população (Conselhos) e o aparato da administração 

pública, nada mais são do que atividades-meios pelas quais o desenvolvimento de forma 

integrada e duradoura de nossa querida cidade deve ocorrer. A finalidade é promover a melhoria 

do bem estar de nossa povo e o crescimento sustentável do berço da Mata Atlântica. 

 

Nosso passado grandioso nos ensina que é possível realizar, nosso presente nos dá muita 

sede por melhorias, assim, mostraremos aqui, como desejamos alcançar um futuro de muito 

trabalho e desenvolvimento para Ubatuba. 
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1. NOSSA GENTE 

Para alcançar o almejado desenvolvimento sustentável, priorizaremos em nosso trabalho, 

o cuidado com as pessoas. Em nosso entendimento, elas devem sempre ser o objetivo principal 

de boas políticas públicas. 

 

1.1 Saúde Humana  

 

Saúde humanizada e inclusiva e para todos.  

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização do 

atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento médico, o foco 

deve ser a gestão de qualidade. A Saúde Pública deve atender, em nosso município com 

aproximadamente 100 km de costa, às necessidades de toda a população.  

 

Principais ações propostas: 

 Realizar melhorias de infraestrutura necessárias para correta manutenção e uso das 

instalações de saúde. 

 

 Promover a saúde, especialmente com programas de medicina preventiva, e com o 

reaparelhamento do atendimento humano e profissional à população. 

 

 Revitalizar o PSF, valorizando os agentes comunitários da saúde e demais profissionais 

ligados aos programas de saúde da família. 

 

 Estudar a implantação de equipes de saúde bucal e a inclusão de doulas nas equipes do 

programa de saúde da família. 

 

 Valorizar os profissionais da saúde do município, que participem de cursos de formação 

continuada, aprimoramento no atendimento e de qualificação profissional. 
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 Não permitir a falta de medicamentos, e materiais básicos como papel para receituário e 

estudar a possibilidade de aumentar a cesta de remédios disponíveis à população. 

 

 Informatizar, de modo a disponibilizar os prontuários médicos dos munícipes, ficando 

acessível em todas as unidades de consulta ambulatorial e de emergência, como PSFs, 

Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento e Santa Casa.  

 

 Implantar progressivamente, em todo município, o saneamento básico. 

 

 Fortalecer o controle de endemias dando ênfase para o aparelhamento e procedimentos 

para o combate ao simulídeo (borrachudo) e o Aedes Aegypty. 

 

 Retomar cobertura adequada da rede de atendimento psicossocial, visando tratamento à 

saúde mental e dependência química, focando a reinclusão.  

 

 Fortalecer o convênio com a UNIR ampliando o serviço para reabilitação em saúde 

materna.  

 

 Término das obras da UBS Perequê-Açu e UPA Sertão da Quina, após ouvida a 

população, dar destinação adequada às mesmas, atendendo todos requisitos legais.  

 

 Otimizar o Cadastro Único da Saúde.  

 

Saúde animal   

Cuidar do bem de nossos animais está intimamente ligado a saúde humana. Animais de 

estimação trazem benefícios ao nosso bem estar, contudo, animais de estimação ou não quando 

não cuidados podem ser vetores de doenças e isso o que nos afeta diretamente. 

 

Principais ações propostas: 

 Restabelecer, fortalecer e consolidar e o Programa de Esterilização de Cães e Gatos 

revitalizando o trailer. 
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 Criar política pública que vise restabelecer, fortalecer e consolidar e o Programa de 

Esterilização de Cães e Gatos, coordenado em parceria com as ONGs, cuidadores 

comunitários e independentes. 

 

  Propor regulamentação ao legislativo que busque adequar a parceria entre o poder 

público, as ONGs, e os cuidadores comunitários e individuais, a partir da criação do 

Conselho do Bem Estar Animal.  

 

 Estudo da implantar o Programa do RG Animal por chip, com identificação do seu 

proprietário.  

 

 Estudar mecanismos de apoio a ONGS, cuidadores comunitários ou individuais que 

mantenham canis.  

 

 Criar sistema de recebimento de denúncias de maus tratos, e de encaminhamento aos 

órgãos responsáveis. 

 

 Manter, em parceria com os cuidadores uma base de T.I. com cadastro dos animais 

abandonados, situação atual, dos animais atendidos, dos animais doados, e dos pedidos de 

castração, e disponibilizar via digital os dados às ONGs e ao público em geral. 

 

 Desenvolver em parceria com a Secretaria de Educação um programa escolar de 

conscientização da guarda responsável dos animais domésticos, e como prestar 

atendimento aos animais abandonados. 

 

1.2 Educação 

 

Educação de qualidade e de excelência na Infraestrutura 

Ações que venham ao encontro das necessidades educacionais dos alunos matriculados 

na Rede Municipal de Ensino é nossa principal meta na Educação. Neste sentido, o 

desenvolvimento do ensino em Ubatuba focará na formação e a valorização dos profissionais da 

educação, na excelente alimentação escolar, no atendimento da atual demanda reprimida, 
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investimento em reformas, ampliações e construção de novas escolas elevando o padrão da 

qualidade educacional. 

 

Principais ações propostas: 

 Educação e inclusão social - adequar o ensino às necessidades e realidade de Ubatuba, 

preparando as futuras gerações e requalificando a atual geração para os desafios do 

desenvolvimento local integrado e sustentável.  

 

  Tornar progressivamente o Ensino Fundamental de 1° ao 5 ° ano em tempo integral. 

 

 Fortalecer a parceria com o Governo Estadual para a manutenção e ampliação da ETEC 

PAULA Souza. 

 

 Retomar e ampliar a compra local da Agricultura Familiar para a merenda escolar. 

 

 

 Investir na construção de novos prédios escolares para a creche e ampliação de vagas. 

 

 Criar programas de formação continuada para os diversos da educação com vistas a 

melhoria da qualidade do ensino e do IDEB. 

 

 Estabelecimento de critério de capacitação prévia em gestão de diretores (as) de escolas 

municipais com foco no desenvolvimento do espírito empreendedor dos alunos e dos 

professores e professoras. 

 

 Buscar parcerias junto a universidades a fim de implantar campus em nossa cidade. - 

buscar parcerias junto ao SENAI, SESC, SEBRAE entre outros. 

 

1.3 Assistência Social  

 

Compromisso com o direito de todos 

A assistência social é atualmente entendida como política pública e direito social. Nossa 

proposta visa garantir um atendimento de qualidade às famílias que realmente estão em situação 

de vulnerabilidade social. 
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Principais ações propostas: 

 Conscientizar os moradores com constantes campanhas de arrecadação de alimentos não 

perecíveis nos bairros, visando encaminhar às entidades e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

 Inclusão social através do amplo acesso aos bens e serviços culturais e educacionais, bem 

como aos mecanismos de ascensão social e econômica. 

 

 Combate a todo tipo de preconceito e resgate da autoestima dos munícipes e minorias 

historicamente discriminadas.  

 Cadastramento das famílias mais necessitadas e distribuição de alimentos:  - retomar o 

Cadastro Único Municipal para controle de famílias.- manutenção do Programa Bolsa-

Família (Governo Federal). 

 

 Implementação e incentivo de projetos sociais visando atendimento de crianças do PETI 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 

 

 Oferecer cursos profissionalizantes, visando preparo para o mercado de trabalho 

(parcerias: SESC, SENAI, SEBRAE).  

 

 Otimizar os serviços do Balcão de Emprego, através da captação de vagas e 

encaminhamento às empresas, incluindo também, incentivos fiscais às empresas 

parceiras. 

 

 Através do Fundo de Ação Social e Solidariedade, tornar a Campanha do Agasalho, um 

programa amplo para o Município.     

 

 Retomar as atividades da Semana da Mulher – mês de março.  

 

 Retomar as atividades da Semana da Melhor Idade – esporte, lazer, saúde, palestras, 

atividades culturais. 

 

 Criar o pólo da Beleza de Ubatuba – parceria com o Fundo de Solidariedade Estadual.  
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1.4 Esporte e Lazer 

 

Cuidando do corpo e da mente 

O esporte além de ser uma ferramenta de avanço social, de inclusão e equidade, está 

intimamente ligado a saúde e ao conceito de que as pessoas, de todas as idades, exercitam não 

somente o corpo mas também a mente. Pessoas que praticam esportes obtém resultados mais 

expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil, têm considerável melhora em sua 

qualidade de vida. Em ano olímpico, revisitamos os avanços conseguidos pela 51° Edição dos 

Jogos Regionais realizados em nossa cidade, e propomos aqui total comprometimento com as 

atividades esportivas e as estruturas destinadas a prática das mesmas. 

  

Principais ações propostas: 

 Reinserir Ubatuba na rota dos grandes eventos: Campeonatos Nacionais e Mundiais de 

Surfe, Circuito Nacional de Vôlei de Praia e Jogos Regionais. 

 

 Fortalecimento da Liga Ubatubense de Futebol, barateando o Campeonato Municipal 

para os clubes da cidade. 

 

 Melhoria do estádio municipal (Cicillo Matarazzo), reforma das arquibancadas e 

iluminação. 

 

 Ampliação e descentralização incentivo às das escolas de esportes (futebol, vôlei indoor e 

de praia, surf e basquete). Apoio aos atletas ubatubenses viabilizando a participação em 

competições fora do município. 

 

 Apoio aos atletas ubatubenses, viabilizando a participação deles em competições fora do 

município. 

 

 No esporte e no lazer, fazer uso da infraestrutura das escolas, praças e espaços públicos 

em geral, para promover a prática de esporte e do lazer.  

 

 Construir, reformar e equipar quadras poliesportivas, campos de futebol e parquinhos 

infantis em diversos pontos do município com a devida manutenção.  



9 

 

 

 Realização dos circuitos municipais de Basquete, Futebol (categorias de base), vôlei de 

praia, provas pedestres e Travessia Natatória. 

 

 Criação de circuitos municipais de vôlei de praia, futevôlei, corridas de rua e de aventura. 

 

 De olho no futuro – investimento direto na formação de atletas-destaque, visando sua 

inserção em equipes de alto rendimento e profissionalização. 

 

 Aquisição de um ringue e um tatame para eventos de luta e fomento aos nossos atletas 

dessas modalidades. 

 

 Estudo de parceria junto ao Governo do Estado para construção de academias ao ar-livre. 

 

   Prioridade total ao Projeto de atividade física e cidadania, voltado a Melhor Idade, 

inclusive com empenho máximo em trazer novamente, os Jogos Regionais do Idoso, além 

de aumentar os bairros contemplados com o projeto.  

 

1.5 Segurança Pública 

 

Protegendo nossa maior riqueza – as pessoas 

Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, conforme 

estabelece a Constituição Federal, a Prefeitura pode e deve contribuir dentro de seus limites 

legais de atuação. Vamos reforçar a estrutura da Guarda, visando garantir o adequado 

cumprimento de seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e instalações 

pertencentes ao Município. 

 

Principais ações propostas: 

 Maior valorização dos Agentes Municipais de segurança.  

 

 Estudo para a implantação do COI (Centro de Operações Integradas), instalando câmeras 

integradas a um Centro de Monitoramento, em locais a serem definidos, visando coibir 

crimes, bem como identificar eventuais autores.  
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 Atividades em parceria e diálogo com as Polícias Civil e Militar, em busca de solução 

para os problemas de segurança da cidade.  

 

 Luta, junto ao Governo do Estado, para implantação de DP na Região Sul.    

 

 Retomar, em parceria com a PMESP, o PROERD nas Escolas Municipais.  

 

2. NOSSA CASA 

De forma introdutória referimo-nos ao fato de que uma cidade sustentável é aquela que se 

preocupa em avançar, contudo, sem destruir o patrimônio natural. Assim, trabalharemos agora, 

os principais temas ligados a isso.     

 

 

2.1 Meio Ambiente 

 

Verde é qualidade de vida. 

Ubatuba é referência mundial na preservação da Mata Atlântica, e compete uma enorme 

responsabilidade administrar um bem tão precioso da natureza, de tal forma a desenvolver a 

economia da cidade em sintonia com o bem estar da sua gente. E é por acreditar que boa política 

pública se faz com o casamento dos interesses individuais, com os objetivos coletivos, que o 

PSDB propõe um novo olhar sobre meio-ambiente, analisado sob o prisma da viabilidade 

econômica que sustente a zeladoria ambiental por atividades humanas consonantes com os 

processos da natureza. A história já nos deu prova suficiente para aceitarmos que as leis por si só 

não resolve o problema ambiental. Precisamos do comprometimento da sociedade. Meio 

ambiente é fator estratégico no desenvolvimento da cidade, porta de entrada do turismo 

internacional de alta qualidade, e por isto mesmo receberá a máxima atenção da nossa 

administração. 

 

Principais ações propostas: 

 Propor a readequação da Legislação Municipal para atingir as metas ambientais. 
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 Programa Município Verde (Parcerias com empresas e instituições como Petrobrás, 

Elektro, Nestlé, Ibama para promover o desenvolvimento sustentável e a preservação do 

meio ambiente).  

 

 Reestruturar e fortalecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para uma atuação 

efetiva. 

 

 Desenvolver projeto de agrofloresta, resíduos sólidos, reciclagem, ecoturismo, turismo 

rural, comunidade participativa, regularização fundiária, educação ambiental, e buscar 

potenciais parceiros/investidores nas atividades econômicas ou da compensação 

ambiental.  

 

 Buscar todas as linhas de financiamento disponíveis no mercado, tanto as de origem 

pública, como privada ou a fundo perdido, que se destinem a projetos sustentáveis de 

preservação.  

 

 Agir de forma pró-ativa em relação ao Governo Estadual, propondo novos modelos de 

gestão e projetos de sustentabilidade integral para a nossa cidade. 

 

 Incentivar e implantar a coleta seletiva do lixo. 

 

 Coibir a ocupação indevida nas margens dos rios ou de proteção ambiental. 

 

 Criar o setor de atendimento à demanda ambiental da população, ou denúncias por 

crimes. 

 

 Monitoramento e controle da disposição final dos efluentes das Estações de Tratamento 

de Esgoto e do chorume do aterro sanitário.  

 

 Mediar discussões ambientais entre os agricultores e a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e associações 

ligadas ao setor, com o intuito de amenizar os conflitos ambientais, objetivando o manejo 

ecológico do solo em consonância com o desenvolvimento rural sustentável e a 

preservação do meio ambiente. 
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2.2 Pesca, Agricultura e Abastecimento 

 

Provisão para Nossa Casa 

 É necessário refletir e apresentar propostas que tragam condição e conscientização para a 

extração da provisão básica, meios de subsistência e geração de renda, aliando-as com a 

preservação da natureza.  

 

Principais ações propostas: 

 Apresentar condições dignas de trabalho para que agricultores e feirantes possam retomar 

suas atividades de forma digna. (Nova Cobertura e Retomada das Atividades da Praça 

Bip) 

 

 Incentivar à permacultura para garantir a sobrevivência econômica do agricultor com o 

menor impacto possível ao ambiente.  

 

 Instituir o selo verde, garantir a produção orgânica e livre de agrotóxicos para alimentos 

saudáveis. 

 Levantamento de terras do município que possam ser cultivadas 

 

 Incentivos à formação de cooperativas. 

 

 Melhorar a organização e a oferta de máquinas e implementos agrícolas. 

 

 Fomentar a aquisição dos produtos agrícolas locais para merenda escolar. 

 

 Desenvolver, em parceria com as comunidades de Pescadores, o Programa Municipal de 

Pesca Tradicional de Ubatuba, conscientizando os pecadores locais da sua importante 

contribuição no monitoramento do ambiente marinho e, no combate à pesca predatória. 

 

 Estabelecer parcerias entre Prefeitura, órgãos públicos de preservação, 

pescadores/agricultores, nos quais seja possível a conscientização, bem como obtenção de 

benefícios e incentivos, como contrapartida da preservação ambiental. 
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2.3 Habitação  

 

Cuidando da casa de cada um, sem destruir a Casa de todos.  

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o sonho de 

muitos cidadãos brasileiros, porém em Ubatuba, além dos desafio urbano de corrigir o déficit 

habitacional, temos que lidar um “complicador” ambiental, que é a nossa imensa área de 

preservação ambiental.  

Do período de 2005 a 2012 os avanços na área de regularização fundiária com interesse 

social foram notórios. Iniciados com o “Programa de Congelamento”, os processos de 

legalização culminaram com a edição de legislação regulamenta a Regularização Urbanística e 

Fundiária no Município de Ubatuba. 

Nos próximos quatro anos, vamos reforçar o trabalho de regularização fundiária para 

titulação das famílias que residem em áreas não legalizadas. Pretendemos assim, atingir o 

equilíbrio entre o bem estar das pessoas e o nosso invejável patrimônio de belezas naturais. 

 

Principais ações propostas: 

 Parceria Prefeitura e Comunidades com o objetivo de regularizar Ligação de Água, 

Coleta de Esgoto e Energia Elétrica.  

 Parceria com o Governo do Estado para implantação do programa de regularização 

fundiária para garantir o direto real de uso da terra – Programa Cidade Legal. 

 

 Construção de Casas Populares com o apoio de órgãos estaduais e federais. 

 

 Fiscalização e monitoramento institucional e comunitário, visando coibição de ocupações 

irregulares.  

 

2.4 Cultura 

 

Conduzindo a cidade para sua maior fonte de riqueza. 

Para obter-se um desenvolvimento sustentável, é desafio primaz, a fomentação da cultura. 

Ela faz com que até mesmo as diferenças sociais sejam amenizadas. Nosso desafio é oferecer 

meios para que toda nossa população tenha acesso à cultura através de meios como a reabertura 

do Teatro Municipal e atividades diversas, tais como as apresentadas a seguir.    
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Principais ações propostas: 

 Promover reabertura do Teatro Municipal, fazendo do mesmo um instrumento de 

fomentação à Cultura em nosso Município. 

 

 Investir na preservação do nosso patrimônio histórico para que a nossa história não se 

desmorone e nem seja descaracterizada pelas construções modernas. 

 

 Estimular o aperfeiçoamento de artistas e artesãos, promovendo cursos, workshops em 

diversos segmentos da arte, dando conhecimento técnico ao indivíduo que é artista por 

vocação. 

 

 Estimular a continuidade das tradições, incentivando os jovens a participarem, 

promovendo eventos e festas nas datas comemorativas 

 

 Descentralizar cursos culturais, levando-os para os bairros mais distantes.  

 

 Incentivar participação de artistas em exposições, concursos e mostras, dentro e fora do 

município. 

 

 Ampliar a divulgação dos cursos oferecidos pela FUNDART.  

 

3. NOSSO TRABALHO 

 Agora, apresentaremos, de forma objetiva, quais ações serão tomadas para o alcance do 

desenvolvimento necessário para Ubatuba.    

 

3.1 Turismo Sustentável e Infraestrutura 

  

Preservar, compartilhar e desenvolver nosso Paraíso 

Ubatuba é rica em natureza e cultura tradicional caiçara, dois dos seu maiores atributos 

turísticos. Um turismo que promova capacitação dos recursos humanos locais,  igualdade sócio- 

econômica e a preservação do meio ambiente  é a forma de turismo que queremos para nossa 

gente. Em tempos de crise, essa atividade, que é nossa vocação econômica, deve ser tratada com 

competência e profissionalismo.  
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Ações de turismo profissional visando combater a sazonalidade, capacitação e 

profissionalização da atividade e dos envolvidos, definição de nossos diversos produtos turísticos 

e marca aliados a uma boa infraestrutura de atendimento ao visitante, são nossas prioridades. 

 

Principais ações propostas: 

a. Fim da Sazonalidade do Turismo:  

 Centro de Convenções. Atualmente, a atividade turística do munícipio  é baseada em sua 

grande maioria  no atendimento ao veranista. Política públicas sérias voltadas a 

construção de uma agenda sólida de congressos e eventos de grande porte pode reverter 

esse quadro e gerar ganho econômico o ano inteiro para nossos moradores e comércio. 

 

 Receptivo de Navios – uma política bem feita e profissional na recepção de Cruzeiros 

marítimos, pode trazer benefícios econômicos e fazer toda a diferença na economia de 

nossa cidade. Quando bem elaborada, a temporada de navios pode se estender de 

novembro a abril, contribuindo também para a diminuição da sazonalidade do turismo. 

 

 Apoiar e valorizar eventos festivos do povo caiçara é de fundamental importância para 

gerar renda respeitando a comunidade. O respeito a cultura e ao patrimônio histórico 

local é parte do conceito de turismo sustentável. Nossas riquezas culturais são tão 

grandes quanto as naturais.  

 

 Fortalecer a identidade da Cidade como a “Capital do Surfe” e promover ações turísticas 

ligadas a esporte e sustentabilidade fora do período de temporada, visando atrair o 

Turismo esportivo. 

 

 Atividades de Ecoturismo. Ubatuba vai muito além de sol e praia. As atividades de 

Ecoturismo representam uma fatia importante da arrecadação da indústria turística no 

mundo. O potencial brasileiro e caiçara pode ser consideravelmente valorizado dada 

nossas condições de extrema beleza natural e impagável riqueza cultural. A título 

exemplificativo, listamos aqui nichos de Ecoturismo que podem ser fortalecidos, 

desenvolvidos e explorados com intervenção mínima ao meio ambiente: 
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a. Trilhas Escaladas e Arborismo. Estimular e facilitar a aprovação de trilhas e 

instalações turísticas dentro da Mata, e assim viabilizar um passeio seguro e 

agradável ao visitante, ao mesmo tempo que se garante baixo impacto ao ambiente. 

São milhares de espécies de fauna e flora dispostos a surpreender e a encantar os 

amantes da vida na natureza.  

 

b. Obsevatório de Pássaros. A riqueza da biodiversidade da Mata Atlântica é tão 

impressionante quanto o endemismo das suas espécies. Mais de cento e oitenta tipos 

de pássaros são encontrados nesse bioma, colocando Ubatuba entre os principais 

pontos no mundo para este nicho de mercado.  

 

c. Ecopesca Caiçara. Viabilizar a parceria entre o IBAMA e a Pesca Tradicional, com 

viés ecoturístico, onde os visitantes participam de um dia de pesca comum dos 

pescadores caiçaras. Em contrapartida os pescadores tornam-se monitores da vida 

marinha e da pesca predatória, somando esforços para preservação da orla marinha da 

cidade.  

 

d. Turismo Rural Agroflorestal. o turismo rural agroflorestal visa trazer ao visitante a 

experiência de conviver de perto com a herança secular do conhecimento caiçara do 

meio rural, grandes conhecedores das espécies da natureza, e da convivência pacífica 

que existe entre elas, inclusive a humana. 

 

b. Profissionalização do Turismo  

 Gerar uma estratégia de marketing abrangente e pró-ativa, focada em resultados, para 

divulgar Ubatuba no Brasil e no exterior, focando em seus dois principais atrativos 

turísticos: a mata atlântica e a prática do surfe. 

 

 Incentivo à formação de profissionais especializados para o segmento náutico e turístico. 

 

 Capacitação dos Profissionais e Guias Turísticos 

 

c. Infraestrutura 

 Cuidar constantemente dos corredores turísticos, mantendo-os em constante conservação. 
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 Desenvolver um plano urbanístico para o município, prevendo a recuperação e 

preservação histórica e arquitetônica. 

 

 Estabelecer parcerias em outras esferas de governo e setor privado, principalmente para 

investimentos em infraestrutura. 

 

 Apoiar a implantação de infraestrutura náutica, estudando parceria pública privada com 

demais órgãos envolvidos para a reabertura do “Cais” no Itaguá. 

 

3.3 Mobilidade 

 

Mobilidade urbana: trânsito e transporte de qualidade para nossa gente 

Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções eficazes e 

sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana, engenharia de tráfego e 

transporte público.  Ubatuba apresentou notável avanço nos anos de 2005 a 20012 com a 

implantação de ciclovias e ciclofaixas. A cidade com maior percurso de origem e destino, 

demanda ações efetivas no presente cenário de retrocesso do sistema de mobilidade urbano, 

marcado envelhecimento da frota de ônibus e redução do sistema de mobilidade para o tráfego 

com bicicletas. 

Principais ações propostas:  

 Reorganizar a circulação de bicicletas, ampliando e adequando as ciclovias e ciclofaixas 

no município. 

 

 Melhorar fiscalização e gestão do sistema de transporte público oferecido. 

 

 Manter limpeza e conservação das vias públicas. 

 

 Integrar o traçado cicloviário da cidade, com o sistema modal de transporte público 

inclusive disponibilizando o uso coletivo de bicicletas públicas ou subsidiadas. 

 

Mobilidade e inclusão: Questão de Cidadania 

 Garantir a participação das pessoas com deficiência na elaboração das políticas públicas 

(fortalecimento do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência Física) 
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 Atuar na implementação descentralizada da política municipal para as pessoas com 

deficiência no âmbito das Secretarias Municipais e outros órgãos do Município; 

 

 Revitalização de pavimentos e passeios, com remoção de obstáculos, implantação de 

rampas e passagens de nível nas vias, implantação de piso tátil e correção de meio fio. 

 

 Fiscalizar a adequação da frota de ônibus as regras de acessibilidade. 

 

4. NOSSAS FERRAMENTAS 

Um governo jamais pode ser considerando um fim em si mesmo, contudo, aparatos de 

governo funcionais são ferramentas primordiais para alcançar o crescimento sustentável. Com 

essa consciência, destacamos, a maneira como a administração pública, aliada aos Conselhos 

Municipais, pode contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão.   

 

4.1 Administração Pública  

 

Servidores do povo, servindo ao povo 

O sucesso do desenvolvimento sustentável, certamente, passa por uma administração 

competente e disposta a trabalhar em prol da população. 

 Nisso, o desafio está em ter com pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o que é certo. 

Ou seja, pessoas envolvidas em identificar, as demandas da cidade e empenhadas a resolvê-las, 

através de ações responsáveis e corajosas. 

 Porém, estas mesmas pessoas que dialogam e trabalham pelo povo, devem ser 

respeitadas, valorizadas e motivadas, continuamente, a darem mais de si, para que os melhores 

resultados sejam alcançados.      

 

Principais ações propostas:  

 Valorização, do servidor público, através de revisões do Estatuto e possíveis reajustes 

adequados ao funcionalismo. 

 

 Retomar o Projeto “Prefeitura no Bairro”, visando atendimento e prestação de contas à 

população.  
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 Aperfeiçoar os processos para garantir transparência das contratações, a eficácia e a 

eficiência no oferecimento de serviços, bem como na gestão das finanças públicas.  

 

 Fortalecer e consolidar o sistema de avaliação do atendimento, através da Ouvidoria.  

 

4.2 Conselhos Municipais e Controle Social por Meios Digitais 

 

Maior envolvimento visando maiores conquistas 

 O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer cidadão, ou por um grupo 

de pessoas. Os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos de participação, que 

permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas 

uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento da participação 

democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas.  

Esses conselhos devem ser ativos e ouvidos de forma eficaz, afinal, as políticas públicas de 

qualidade só são construídas, adequadas e readequadas com a participação direta de seus 

usuários. 

Além disso, em nossa era digital outras formas tecnológicas de controle social devem ser 

incorporadas na avaliação dos serviços públicos, a tecnologia pode ser usada em tempo real, para 

causar a interação saudável do usuário através das redes sociais e de um canal eletrônico da 

ouvidoria. 

Principais ações propostas:  

 Fortalecimento dos Conselhos Municipais, fazendo dos mesmos, um canal de diálogo e 

participação.  

 

 Utilização das mídias sociais para manutenção de linha direta com o povo. 

 

 Fortalecer e consolidar o sistema de avaliação do atendimento, através da Ouvidoria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de governo está fundamentada no planejamento estratégico para Ubatuba do 

século 21 e tem como meta o desenvolvimento local integrado e sustentável.  

 

A gestão compartilhada, a inclusão social e o respeito ao equilíbrio financeiro são os 

princípios que orientam a forma de administrar que praticaremos, buscando sempre o 

crescimento sustentável.  

 

Não há pretensão de exaustão aos temas elencados, dada a natureza dinâmica das 

demandas. Além disso, esse plano será divulgado e suas contribuições, que poderão ser feitas 

através das redes sociais, encontros e reuniões serão salutares e bem vindas. 

 

É a partir deste cenário, que o PSDB de Ubatuba se compromete em aplicar numa gestão 

transversal sobre o desenvolvimento da cidade, somando o Turismo, a Infra-estrutura e o Meio-

ambiente, um plano integrado de crescimento.  

 

Por amor a Ubatuba rumaremos ao desenvolvimento sustentável com competência, 

experiência política e muito trabalho! 

 

 

 

Eduardo de Souza Cesar                                                       Rogério Frediani 

  

 

 

 

 

 


