
Plano de Governo da “Coligação Compromisso com Ubatuba” 

 

Ubatuba se apresenta para todos nós como um fantástico palco Turístico, 

Urbano e Cultural, onde importantes debates se impõem e que, para serem 

tratados em sua plenitude, necessariamente precisam envolver todos os 

moradores. Do poder público à sociedade civil organizada, das mais diversas 

estruturas públicas até o cidadão mais comum, todos buscam espaço e voz 

nas tomadas de decisão dos rumos de nossa cidade. Todos queremos 

encontrar caminhos às mais diversas demandas na busca de um futuro de 

qualidade para nós e nossas próximas gerações. Sendo assim a idéia central 

deste Plano de Governo é criar um sistema administrativo para debater 

questões que envolvam toda a cidade na busca de solução de nossos 

problemas. Porém, diferente de outras propostas que já vimos onde a 

população é ouvida somente para que o prefeito faça sua média política, no 

nosso plano vamos buscar participação efetiva da comunidade e, mais que 

isso, as soluções encontradas e propostas pela maioria, os verdadeiros 

interesses da comunidade vão nortear as ações da administração. Geração de 

emprego e renda, crescimento sustentável aliado à preservação ambiental, 

mobilidade urbana como melhora da qualidade de vida, saúde comunitária de 

qualidade, educação formadora – seja acadêmica, técnica ou 

profissionalizante, segurança pública como garantia de bem estar e assistência 

social integradora. Todos esses aspectos, tenho certeza, marcarão e 

determinarão o novo rumo de nossa cidade. 

Elaborar a efetiva e inédita participação das comunidades, por meio de suas 

vivências, colher sugestões em uma série de encontros regionais, que cubram 

todas as comunidades de todos os territórios do município.  

Por tudo isso é com grande satisfação que – em nome da Coligação 

Compromisso com Ubatuba – trazemos a público o nosso Plano de Governo 

para Ubatuba, que vamos implantar no mandato de 2017 a 2021. Sendo este 

um documento que firma nosso compromisso com os moradores de todas as 

partes da cidade, sempre buscando ações que permitam melhorar a qualidade 

de vida de todos, assumimos o compromisso de dar cumprimento às metas e 

ações que constam deste Plano de Governo.  

 



Ubatuba, Agosto de 2016 – Paulo Ramos de Oliveira 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este Plano de Governo consolida nossas propostas para mais um mandato 

frente à Prefeitura de Ubatuba. Compromisso, neste ato assumido pelo 

candidato Paulo Ramos de Oliveira, seus aliados e a Coligação Compromisso 

com Ubatuba. A elaboração do Plano considerou as principais necessidades de 

momento de Ubatuba aliada a vasta experiência de Paulo Ramos de dois 

mandatos.  

Neste documento são explicitadas as prioridades de governo e as 

características de gestão, assim como as principais ações propostas em cada 

setor de atividade. As propostas setoriais foram elaboradas por especialistas. 

Para cada setor de atividade da administração municipal foi feito um 

diagnóstico sucinto da situação em Ubatuba 

 

DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração pública 

deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com atendimento 

adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade. Decorre desta 

crença o reconhecimento da importância de atuar no sentido de diminuir ou 

eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre regiões. Esta é a diretriz 

básica considerada na elaboração deste Plano de Governo. Outra diretriz da 

maior importância é a adoção do desenvolvimento sustentável para Ubatuba. É 

fundamental que os recursos naturais aliado ao potencial turístico do município 

sejam colocados a serviço da criação de oportunidades de emprego, renda e 

crescimento da cidade, dentro de uma perspectiva de preservação ambiental. A 

eficiência da administração municipal será buscada com a adoção dos recursos 

adequados de tecnologia da informação, reduzindo os gastos e tornando mais 

ágil a atuação da administração. 

 

14 é nosso número e 14 são nossas principais metas para administrar 

bem nossa cidade: 



 

01 - Saúde 

02 - Educação 

03 - Infra-estrutura 

04 - Desenvolvimento Econômico 

05 - Esporte e Lazer 

06 - Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

07 - Transporte e Trânsito 

08 - Assistência Social 

09 - Agricultura, Maricultura e Abastecimento 

10 - Gestão Financeira e Administrativa 

11 - Cultura 

12 - Habitação 

13 - Segurança 

14 – Turismo 

 

Propostas:  

 

01 – SAÚDE 

 

Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, mediante 

aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, hoje 

muito carente em nossa cidade. 

Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de 

unidades de pronto atendimento/UPA, de serviços de atendimento móvel de 

urgência/Samu, de prontos-socorros. 

Unificar o cadastro de saúde municipal proporcionando agilidade e qualidade 

no atendimento ao munícipe. 

Promover a atenção integral à saúde da mulher, do idoso e da criança, criando 

centro de atendimento dedicado e exclusivo para a mulher, o idoso e a criança, 

com ênfase na população de maior vulnerabilidade. 

Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de drogas. 



Garantir a atenção integral à saúde das pessoas portadoras de doenças 

crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo. 

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde. 

Melhorar, equipar e ampliar a assistência na Farmácia Municipal. 

Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde. 

Participar diretamente na criação de um novo modelo de gestão e de 

instrumentos de relação federativa, com foco na obtenção de verbas públicas 

estaduais e federais para a saúde. 

Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de 

produtividade e eficiência para o SUS. 

Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como prioridade a avaliação 

de desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde. 

Retomar estudo com ênfase na construção de uma extensão da maternidade e 

atendimento ao idoso na área do loteamento do Jardim Carolina com os 

devidos equipamentos necessários. 

Retomar o programa “Médico da Família” onde os profissionais possam de fato 

visitar os pacientes em suas residências. 

Terminar as UPAs do Perequê-Açu e Sertão da Quina. 

 

02 – EDUCAÇÃO 

 

A Escola de hoje tem que ser interativa, utilizar equipamentos modernos como 

quadros digitais e tabletes. Porém, desenvolver projetos político-pedagógicos 

para o uso das novas tecnologias somente voltado à parte técnica — ligar, 

desligar, usar um software ou aplicativo não atende as necessidades que o 

professor enfrentará na escola. É na pratica que se deve pensar, em preparar o 

professor para aproveitamento mais eficiente destes novos equipamentos e 

metodologias de ensino. 

 

Destacamos as seguintes ações para área de educação em nossa 

administração: 



Realização concursos públicos para os cargos de Auxiliar de Sala, Professor e 

Especialista em Assuntos Educacionais, entre outros, possibilitando a 

admissão de servidores efetivos a partir de 2017/18. 

Programa “um computador por aluno”, criando centros de atendimento ao 

aluno/professor que propiciem ao aluno/professor o uso de um computador 

exclusivo. 

Projeto “creche amiga da amamentação”, orientando e desenvolvendo práticas 

de incentivo à efetiva amamentação. 

Pagamento do Piso Salarial Nacional a todos os profissionais do magistério. 

Programa de inclusão de deficientes, com contratação de auxiliares efetivos 

para atendimento individualizado. 

Inclusão no cardápio dos escolares da ostra, marisco, peixe e farinha de 

mandioca. 

Aprovação do Plano Municipal de Educação. 

Educação Infantil: expansão da oferta de vagas, com oferta de jornada integral 

e melhoria da qualidade dos serviços, de modo que se alcance 50% do 

atendimento para as crianças de zero a três anos em creches até 2020; e 

100% do atendimento para as crianças de quatro e cinco anos em pré-escola, 

através da reforma ou construção de estabelecimentos para ofertar serviços de 

jornada integral.  

Ensino Fundamental: promover a melhoria das aprendizagens, tais como 

alfabetização das crianças até os oito anos e melhoria do IDEB – Índice da 

Educação Básica e ampliar a cobertura do Ensino Fundamental em jornada 

integral para atingir 50% das matrículas nesta modalidade. Para atingir esta 

meta deverão ser reformados ou construídos novos estabelecimentos. 

Fortalecer o sistema de avaliação da Secretaria e sua utilização como 

ferramenta de gestão tanto na SME quanto na escola e na sala de aula. 

Educação de Jovens e Adultos (EJA): Criar programas que atendam a esta 

população, dando suporte à profissionalização através da conclusão escolar. 

Introduzir sistemas de avaliação da qualidade dos núcleos de ensino.  

Construir, reformar e equipar laboratórios de aprendizagem avançada. 

Implantar laboratórios multimidiáticos.  

Promover a formação continuada de professores em torno da educação 

integral, englobando as dimensões pedagógicas e administrativas. 



Realizar concursos para contratar novos professores, melhorando a indução e 

os processos de acompanhamento aos novos professores no período de 

estágio probatório. 

Criar do Projeto Ubatuba Digital, espaço destinado à inclusão digital e social, 

bem como ações de empreendedorismo / micro e pequenas empresas. 

Desenvolver parcerias com universidades, centros tecnológicos, escolas 

técnicas e profissionalizantes. 

Garantir recursos do FAT para qualificação profissional, através de programas 

específicos para inserção no mercado de trabalho. 

Desenvolver cursos de qualificação na área do artesanato, profissionalizando o 

setor. 

Criar Projeto Hortas Orgânicas Escolares (incentivo à produção e consumo de 

produtos orgânicos). 

Na educação precisamos urgentemente inovar. Escolas interativas, com 

facilitadores, quadros digitais, tabletes, professores atualizados e treinados em 

novas tecnologias. A escola da era digital. Afinal, já estamos no século 21.  

Os projetos político-pedagógicos são sempre voltados à parte técnica — ligar, 

desligar, usar um software ou aplicativo. Entretanto, não é somente isso que o 

professor enfrenta na escola. E é na prática, que se deve pensar. Em preparar 

o professor para as novas possibilidades da escola. 

Embora as tecnologias tenham um papel importante no ensino-aprendizagem, 

sempre será necessário um professor para dar conhecimento científico aos 

alunos, propiciar aos alunos a mediação do conhecimento. 

Dessa forma, a mediação pedagógica se faz necessária para que o aluno saia 

da sala de aula com plena capacidade de usufruir das possibilidades que o 

universo digital oferece. 

A Internet é a maior e mais poderosa rede do mundo e este poder se encontra 

nas mãos dos jovens, porém é necessário um direcionamento para seu bom 

uso. 

Ações na educação: 

Criação de Projeto que propõe repensar os espaços escolares para qualificar a 

educação. 

Qual o papel dos espaços escolares nas práticas educativas? Como eles 

podem dialogar melhor com as propostas pedagógicas? 



 O projeto propõe a remodelação das unidades, repensando os ambientes das 

escolas, a partir de suas estruturas e funções que cumprem, prevendo a oferta 

de uma educação integral, mais qualitativa e significativa. Assim professores e 

alunos serão convocados para, em conjunto e em diálogo, contribuir na 

formatação de espaços escolares. 

Criar condições para que arquitetos apóiem na sensibilização e reflexão da 

comunidade escolar sobre as melhorias possíveis em seus ambientes, como 

bibliotecas, áreas de circulação, pátios, refeitórios e outras dependências. 

O trabalho coletivo ficaria ancorado, por um lado, nos conhecimentos técnicos 

dos especialistas e, por outro, na necessidade de professores e alunos de 

criarem com esses espaços uma percepção que a escola também pertence a 

ele, o que anima a participação deles na estruturação. 

Acelerar a qualificação dos moradores de Ubatuba, ampliando a permanência e 

anos de estudo da população, com uma forte articulação com a educação 

básica e ensino superior. 

Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que gere uma 

taxa de alfabetização maior em Ubatuba. 

Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas, com 

garantia da oferta a todas as crianças de quatro a cinco anos e ampliação na 

faixa de zero a três anos. 

Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e de quadras 

poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis. 

Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, expansão 

da carga horária dos alunos, com uma forte articulação com as áreas do 

esporte, ciência e cultura. 

Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais. 

Fortalecer o conselho municipal de educação e dos conselhos escolares. 

Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de 

Cargos e Salários. 

 

03 - INFRA-ESTRUTURA 

 

http://educacaointegral.org.br/conceito/


A grande área de preservação ambiental do município freia diretamente as 

ações em infraestrutura. Recursos naturais, mananciais de abastecimento de 

água, sistema viário, transporte de passageiros, saneamento ambiental, uso e 

ocupação do solo, acesso ao lazer, hoje são um desafio a ser enfrentado, 

devendo-se buscar a solução dos conflitos advindos da legislação urbanística 

em vigor. 

Criar o Projeto a “Cidade que queremos”, com oficinas de trabalho, seminários 

e audiências públicas.  

Criar o Conselho da Cidade, órgão democrático responsável pela coordenação 

do planejamento urbano e atualização permanente do Plano Diretor. 

Assegurar a participação direta da população em todas as fases do processo 

de gestão democrática da Política Urbana. 

Estruturar um sistema municipal de informações sociais, culturais, econômicas, 

financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, inclusive 

cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante 

interesse, progressivamente geo-referenciadas em meio digital. 

Atualizar o diagnóstico das condições sócio-econômicas e ambientais no 

município, quantificando, qualificando e identificando os problemas nas áreas 

de risco, loteamentos irregulares, assentamentos subnormais e áreas de 

preservação ambiental ocupadas. 

Preparar Ubatuba para o crescimento dos próximos 40 anos. 

Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de crescimento dos 40 

anos que virão. Esta preparação envolve pesados investimentos em infra-

estrutura. 

Aeroporto adequado às nossas novas necessidades, sistema viário organizado 

e seguro, transporte público funcional e eficiente, ciclovias interligando os 

bairros ao centro, calçadas padronizada. Esses são exemplos de estruturas 

essenciais para o crescimento de Ubatuba. 

Ações específicas de infraestrutura: 

Nas regiões urbanizadas, como centro da cidade, a expansão da rede coletora 

de águas pluviais. 

Mudança do terminal final rodoviário para os bairros. 

Estudo de viabilização de uma rodoviária intermunicipal única. 



Reurbanização da orla marítima, estendendo-se do Cais do Porto ao Farol da 

Barra.  

 

04 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Fomentar o empreendedorismo de Ubatuba. 

Incrementar o turismo se torna algo importante para sobrevivência econômica, 

dando assim melhor qualidade de vida aos visitantes e moradores. Fazendo, 

portanto, um trabalho de divulgação do município para atrair novas pessoas e 

dar melhores condições de trabalho àquele que reside. Com o intuito de gerar 

novos empregos, precisamos atrair os investidores para melhorar os nossos 

equipamentos urbanos bem como ampliar nossas atividades econômicas. 

Buscar novos meios de desenvolvimento econômico para poder executar 

várias atividades que tenham como objetivo não só o turista que nos visita, 

bem como o cidadão que vive em nosso município. 

Criar o Programa Empresa Fácil, facilitando a abertura e a manutenção das 

empresas do município.  

Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores. 

Realizar mostras e feiras de negócios. 

Criar uma linha 0800 visando orientar e informar os empreendedores. 

Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados. 

Promover ações em parceria com o Convention Bureau, para ampliar o número 

de eventos anuais em Ubatuba, o chamado "turismo de eventos e negócios". 

Reformar, adequar e ampliar o Centro de Convenções e Eventos que hoje se 

assemelha a um barracão de depósito de móveis usados. 

Incentivar os portos secos que já foram motivo de pesquisa nacional. 

Incentivar a criação de marinas e empresas não poluentes. 

Buscar parcerias com sistema S para qualificação das pessoas residentes, não 

só no campo turístico assim como no empresarial.  

 

05 – ESPORTE E LAZER 

 



Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas 

etárias e gêneros. 

Aumentar as opções de lazer através do esporte com a disponibilização de 

quadras desportivas, áreas para esportes radicais, campos de futebol, 

ciclovias, dentre outras. 

Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais 

dentro das possibilidades orçamentárias do município. 

Fomentar o desenvolvimento científico dos recursos humanos, através de 

materiais didáticos, cursos de extensão, especialização e mestrado. 

Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive 

idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas na 

cidade, empresas e clubes. 

Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos 

específicos (idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo nas 

áreas de atividade física, saúde e esporte. 

Continuaremos apoiando diversas modalidades esportivas amadoras e 

incluiremos novas categorias.  

Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos 

finais de semana e feriados, oportunizando lazer e entretenimento ao visitante 

e à comunidade em geral. 

Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento, 

ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral; 

Criar o programa de instalação de academias de todas as idades e academias 

ao ar livre em diversos pontos da cidade. 

Tentar viabilizar recursos junto ao governo federal e estadual para a construção 

de uma moderna Arena Multiuso. 

Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades 

esportivas, visando à integração social e promoção da saúde. 

Captar eventos esportivos das principais categorias de esportes aquáticos: 

surf, vela, jet ski, etc. 

Ampliar as vagas e horários de utilização da piscina municipal. 

Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades. 



Sendo a maior prática esportiva o futebol de campo amador, incentivar a Liga 

Ubatubense a manter e ampliar os campeonatos em Ubatuba, melhorando os 

campos de futebol. 

Incentivar e incrementar a Escolinha de Surf existente e prática de skate do 

município. 

 

06 - MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO 

 

Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 

Para ser uma cidade sustentável, Ubatuba precisa ser ambientalmente correta. 

Paulo Ramos tem vasta experiência na gestão dos recursos hídricos, na 

arborização urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento 

ambiental e na construção de espaços ambientais de lazer. 

O município de Ubatuba tem como sua maior área a Floresta da Serra do Mar, 

a qual precisamos preservar contra a destruição, pois é nosso maior 

patrimônio. 

Precisamos avançar e inovar, na reciclagem dos materiais e da energia, uso de 

tecnologias limpas, educação ambiental, bem como regras de proteção 

ambiental e fiscalização. 

Podemos desenvolver nossa economia satisfatoriamente promovendo a 

qualidade de vida e respeitando o meio ambiente. 

Principais ações propostas: 

Ampliar as ações de arborização urbana. 

Construção de viveiro municipal de plantas. 

Ampliar o plano de proteção e conservação das nascentes, monitorando os rios 

e praias do Município. 

Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto Coleta seletiva. 

Mobilizar os cidadãos para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas 

articuladas de água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos. 

Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva. 

Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso conforme suas 

características e com a participação dos moradores do local. 



Obrigar a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) a 

fazer novos investimentos na área de saneamento e captação das águas 

pluviais e fluviais para atender o município em sua totalidade. 

Criar programas de incentivo do reuso das águas pluviais pela sociedade e nas 

escolas.  

 

07 – TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 

Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções 

eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana 

e engenharia de tráfego. Nosso Plano de Governo irá desenvolver os seguintes 

itens:  

Garantir transporte coletivo de qualidade, a preços acessíveis e 

ambientalmente corretos. 

Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade priorizando o transporte 

coletivo, com a integração de todos os modais de transporte, de modo a 

enfrentar conjuntamente as causas e os efeitos do desenvolvimento urbano no 

trânsito e no transporte urbano de passageiros e mercadorias. 

Propor projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas, 

reconhecendo-os como modais de transporte. 

Criar novas ciclovias, ciclo faixas e caminhos compartilhados e revitalizar as já 

existentes atualmente abandonadas. 

Criar bicicletários/paraciclos, criando uma rede de bicicletas integrada com 

todos os modais. 

Formular e implementar atividades voltadas à educação para a mobilidade 

urbana em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes escolares 

pública e privada e redes sociais. 

Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos. 

Promover a padronização de calçadas com ênfase para acessibilidade.  

Desenvolver uma ampla melhoria no sistema viário com a pavimentação de 

ruas e estradas vicinais.  

Adequar os horários nas linhas que atendem aos Portadores de Necessidades 

Especiais. 



Criação de novos abrigos no município, com identificação dos pontos, horários 

e itinerários e revitalizar os já existentes. 

Reverter os pontos finais de ônibus nos bairros e não no centro da cidade 

como é hoje. 

Criar um programa de pavimentação de ruas. 

Consolidar o Aeroporto de Ubatuba como área não só de segurança nacional, 

mas também para dar apoio as atividades voltadas à Petrobras da nossa 

região (segurança), atendendo as bacias de Santos e Campos.  

Criar piers em bairros distantes do centro para um futuro sistema de transporte 

coletivo-marítimo. 

Contratação de empresa especializada para fazer um estudo e 

aperfeiçoamento do trânsito do município. 

 

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Compromisso com o direito de todos. 

A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma 

nova possibilidade para o nosso País.  

Ubatuba precisa de um trabalho de excelência no que se refere ao atendimento 

a famílias em situação de vulnerabilidade social. 

No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito 

social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa 

proposta de governo é fazer valer o que preconiza essa importante política e 

garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitam. 

Principais pontos propostos: 

Instituir um Atendimento especializado dedicado à mulher em situação de 

violência. 

Criar o Programa Família Acolhedora para atendimento a crianças 

abandonadas. 

Ampliar as metas de atendimento do Centro da Juventude. 

Criar centro especializado para atendimento da Terceira Idade. 

Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e 

federais cujo foco seja a erradicação da pobreza. 



Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social 

como espaços de democráticos e definidores da política de Assistência Social 

do município. 

Criar uma política voltada a amparar e encaminhar pessoas que chegam ao 

município em situações humanitárias difíceis, bem como proteger conforme 

legislação pessoas que se encontram em risco social (dependentes químicos).  

 

09 – AGRICULTURA, PESCA e ABASTECIEMENTO 

 

Apoio e incentivo à Pesca e Agricultura. 

O agronegócio pode ser um dos pilares da economia de Ubatuba. Assim, a 

Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento desenvolverá importantes 

programas e projetos de apoio aos trabalhadores do setor. 

Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão: 

Implantar um Centro de Comercialização para o produtor rural. 

Implantar um Programa destinado a permanente manutenção de estradas 

vicinais, bem como gradativamente pavimentar estas estradas. 

Retomar a parceria com o produtor rural no uso dos equipamentos municipais 

da Secretaria, como implementos agrícolas. 

Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria 

com a Secretaria do Meio Ambiente. 

Desassoreamento dos rios onde os pescadores fazem uso, rio Maranduba e 

Rio Grande. 

Construir um local destinado à manutenção dos barcos pesqueiros da nossa 

região em parceria com os pescadores. 

Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança 

alimentar com foco na erradicação da pobreza de Ubatuba. 

Estimular o consumo consciente da população. 

Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres. 

Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em 

todos os setores, sendo um exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais. 

Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros 

programas de abastecimento, buscando os fornecedores Municipais. 



Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo 

consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes 

escolares pública e privada em todos os níveis e das redes sociais.  

 

10 - GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

 

Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal. 

Para os próximos quatro anos iremos ampliar os sistemas de planejamento, 

controle e gerenciamento dos processos. Procedimentos administrativos e 

financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços 

públicos e desburocratização. 

Criar cursos de gestão pública para capacitação, aperfeiçoamento e 

valorização do quadro de servidores.  

Vamos avançar com o treinamento específico do servidor público através de 

cursos especializados e revisão dos planos de carreiras. 

Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 

Aperfeiçoar o Arquivo Público Municipal. 

Incrementar a frota já existente com compra de novos veículos e 

equipamentos.  

Disponibilizar meios para atendimento das solicitações do funcionalismo 

público junto com governo municipal. 

Integrar a rede municipal de dados. 

Aperfeiçoar o Serviço (Ouvidoria) de forma a agilizar as consultas e respostas. 

Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil. 

Garantir a excelência do desempenho da função do servidor com condições de 

trabalho (modernização dos equipamentos) e salários dignos para o bom 

atendimento ao munícipe (plano de carreira).  

 

11 - CULTURA 

 

Arte, cidadania e responsabilidade social. 

Ubatuba é um centro cultural de importância histórica nacional. 



Um dos objetivos é colocar em pleno funcionamento o Centro de Professorado 

(“Teatro Municipal”) que poderá servir nos momentos disponíveis como Teatro 

Municipal, atraindo grandes espetáculos e incentivando talentos locais. 

Principais ações propostas: 

Revitalizar o Casarão. 

Ampliar a Biblioteca Pública. 

Manter os já existentes e ampliar os festivais de música, dança, teatro e 

cinema, não só no centro como nos bairros da cidade, exemplo, Festa do 

Camarão na Almada e Festa da Mandioca no Ubatumirim. 

Criar projetos de incentivo à leitura. 

Digitalizar o acervo Cultural da FUNDART. 

Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura. 

Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas de 

risco social, considerando que Ubatuba concentra na região central a maioria 

da oferta de bens culturais. 

Promover o conceito de “Bem Viver” no espaço urbano como perspectiva 

enriquecedora da sustentabilidade, dando ênfase para ações conjuntas entre o 

esporte, a educação e a cultura. 

Promover políticas públicas para a proteção do patrimônio cultural e natural, 

reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado, o futuro e o 

presente. 

Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como 

indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a 

paz social. 

Ampliar a oferta de atividades de formação cultural na FUNDART, incluindo 

novas linguagens que atendam às aspirações da juventude diante do intenso 

desenvolvimento tecnológico do mundo atual.  

 

12 – HABITAÇÃO 

 

Moradia digna aos ubatubenses. 

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

sonho de muitos cidadãos de Ubatuba, que desejam também ter a garantia de 

que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas. 



Em nossa administração iremos manter, realizar, e se necessário atualizar, um 

diagnóstico para apontar o déficit habitacional da cidade e cadastrar as famílias 

em busca de novas moradias. Com base na demanda, captaremos recursos 

federais e estaduais para implantar programas habitacionais no Município. 

Para isso faremos ações específicas: 

Priorizar a construção de moradias para população de baixa renda.  

Ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações 

irregulares, mediante implantação de políticas de urbanização e legalização 

das áreas ocupadas, por meio de gestão democrática e participativa. 

Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos, 

acompanhar obras e regularizar situações fundiárias existentes no Município, 

mantendo um setor de pessoas especializadas para atendimento da 

população.  

 

13 – SEGURANÇA 

 

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. 

Em nossa administração apoiaremos as forças de segurança que atuam na 

cidade, buscando ampliar o efetivo de policiais e viaturas  

Criar uma a Central de Video monitoramento, que será instalada na sede da 

Guarda Patrimonial. 

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: 

Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança). 

Manter o convênio de cedência de servidores aos órgãos de segurança, 

liberando os policiais da realização de tarefas burocráticas e permitindo a eles 

focar sua atuação nas principais funções de polícia. 

Implantar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras). 

Intensificar o programa de estruturação da Guarda. 



Construção de portais nas entradas da cidade para dar mais segurança a quem 

entra e sai do nosso Município. 

Criar uma ouvidoria dentro da secretaria de segurança.  

 

14 – TURISMO 

 

Numa cidade como a nossa o turismo se torna essencial em todos os aspectos, 

incrementá-lo é um dever do administrador. 

Assim sendo, merecerá atenção e investimentos especiais em nossa 

administração. 

Necessidade principal de uma cidade turística, além da divulgação, é mantê-la 

em condições mínimas necessárias para o atendimento das pessoas que nos 

visitam. Ubatuba ainda precisa ser conhecida pelo turista.  

Nossas ações buscam o entretenimento dos nossos visitantes, seja ele 

nacional ou internacional. Para isso, vamos buscar parcerias com empresas 

nacionais, internacionais e secretaria de turismo dos estados. Incrementar ou 

aparelhar a Secretaria de Turismo atualizando o turismo receptivo. 

Incentivar as agências de turismo regionais com intuito de oferecer pacotes de 

viagens que atrai novo turismo para nossa região. 

Fazer parcerias com as emissoras de TVs e filiadas para divulgação do 

Município. 

Atrair um grande número de eventos esportivos, artísticos e de recreação, 

feiras, festivais gastronômicos, de música, de teatro, de dança, etc. para dar 

opções de diversão ao visitante. 

Reurbanização da orla marítima, construindo aparelhos que atraiam o turista e 

o faça permanecer mais tempo no Município. 

Reurbanização da barra dos pescadores. 

Parceria com empresas privadas especializadas para construir ciclovias 

costeiras, bem como teleférico ligando o morro ao cais. 

Criar um roteiro central para fazer um “walking tour” em pontos de importância 

histórica, bem como a reconstrução dos marcos existentes como chafariz da 

Praça Nóbrega, antigo Fórum da cidade, antiga cadeia da cidade, marco inicial 

da cidade, etc. 



Fazer parceria com a COMTUR para desenvolvimento e planejamento do 

turismo local com a contratação de empresa especializada visando 

aperfeiçoamento e bem estar do turista. 


