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1. Creche e Pré-Escola de tempo integral para as crianças; 

 

2. Programa Estratégia Saúde da Família em todos os bairros; 

 

3. Bolsa-Trabalho para estudantes do ensino superior; 

 

4. Delegacia da Mulher, consórcio regional; 

 

5. Erradicar o analfabetismo; 

 

6. Formulação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profisionais do 

Magistério Público Municipal e sua extensão aos demais servidores de forma a garantir 

remuneração condigna;  

 

7. Rede de Assistência Social com equipamentos de baixa, média e alta complexidade; 

 

8. Projeto PITU – Parque de Inovação para o Turismo; 

 

9. Sistema Intermodal de Transporte Coletivo com tarifa zero nas linhas verticais 

(BAIRROS); 

 

10. Subprefeitura Regional Norte com eleição direta; 

 

11. CEU – Centro Educacional Unificado para os bairros de Boracéia, Indaiá e Vicente de 

Carvalho para o Ensino Fundamental I;  

 

12. Plano Municipal de Envelhecimento Ativo e Saudável; 

 

13.  Fundo Municipal de valorização da cultura caiçara;  
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 PROMOÇÃO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA E AO SANEAMENTO 

O Partio dos Trabalhadores e das Trabalhadoras inicia a sua breve apresentação de 

intenções se manifestando pela preservação incondicional dos recursos naturais da cidade, 

assim como de ecossistemas que desaguam em nosso território. Reconhecemos o acesso 

universal à água e ao saneamento como um direito fundamental que deve pautar todas as 

políticas públicas referentes à segurança hídrica. Por isso, atuaremos fortemente para 

garantir a oferta de água para todos e todas com qualidade e regularidade, em sintonia 

com as metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Água e Saneamento 

da ONU. 

Para tanto, registramos o nosso posicionamento pela preservação irrestrita do Rio 

Itapanhaú e adjacentes, assim como a manutenção do Parque Estadual Restinga de 

Bertioga, autarquia ameaçada de extinção pelo governo estadual do PSDB. 

Vamos investir na gestão sustentável dos recursos hídricos, interrompendo os 

processos de privatizações locais, aperfeiçoando o arcabouço legal/institucional. O governo 

da Professora Lucélia e do Dr. Aluisio Bichir fortalecerá, ainda, as ações regionais com 

vistas a proteger os aquíferos estratégicos e os lençóis freáticos racionalizando seu 

uso, evitando riscos de contaminação e superexploração e privatização. 

Vamos dar ênfase à Política de Saneamento Ambiental Integrado para que avance 

no objetivo de universalização da cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgoto sanitário e na disposição e tratamento de resíduos sólidos, para atender os 

bertioguenses com um serviço de saneamento eficiente. O município levará adiante a 

gestão integrada de resíduos sólidos com estratégia e eficácia. 

 

 RECUPERAR E FORTALECER A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 Revogar o aparelhamento dos CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

A ocupação paritária dos conselhos municipais, com 50% de homens e 50% 

mulheres, e incentivar a participação popular através da escolha dos membros por 

eleições diretas será uma prerrogativa para a intensificação da fiscalização e 

deliberação das políicas públicas oriundas dos conselhos municipais.    
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 Promover participação popular 

 

A soberania popular pressupõe mais do que o livre exercício do voto e o respeito 

das instituições ao resultado das urnas. É preciso melhorar a qualidade da democracia 

no Brasil, combinar de forma eficaz a democracia representativa e novas formas de 

exercício da democracia participativa, e enfrentar o processo devastador de 

desqualificação da política e de deslegitimação das instituições, sob pena de 

agravamento da crise de representação política e do avanço de forças fascistas e 

autoritárias. 

Defenderemos, como dissemos acima, a adoção da paridade de gênero e de cotas 

de representatividade étnico-racial na composição dos conselhos e implementar 

reuniões itinerantes pelo municipio, assim como particpação pela internet.  

 

 

 PROMOVER POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

• Promover a centralidade da mulher nas formulações do debate público; 

• Debater com a sociedade a situação das trabalhadoras domésticas, diaristas, 

que se encontram na informalidade; 

• Combater a exploração do trabalho infantil nos rincões bertioguenses; 

• Creche e pré-escola em tempo intergral;  

• Creche noturna para mulheres estudantes do ensino superior;  

• Enfrentar a violância contra a mulher, por meio da integração e ampliação ds 

serviços e medidas preventivas de proteção e de atenção; Não ao feminicidio. 

• Promover a saúde integral da mulher para o pleno exercício dos direitos 

sexuais e reprodutivos e fortalecerá uma perspectiva inclusiva, não-sexista, 

não-racista e sem discriminação e violência contra LGBTI+ na educação e 

demais políticas públicas. 
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• Lutar para a criação da Delegacia da Mulher, através do consórcio regional 

entre as cidades; 

• Paridade de gênero na ocuação de secretarias e diretorias do eventual governo 

Lucélia;  

PROMOVER POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL 

• Promover a garantia de diritos civis, politicos, economicos, sociais, culturais e 

ambientais dos povos indigenas e negros; 

• Impulsionar ações afirmativas de inclusão racial para corrigir a desigualdade 

racial; 

• Garantir eventos que valorizem a matriz cultural dos povos, como a Festa 

Indigena e a AfroCultura; 

• Combater através de políticas públicas direcionadas a criminalização do povo 

negro; 

• Paridade de raça na ocupação das secretarias e diretorias do eventual governo 

Lucélia; 

 PROMOVER OS DIREITOS DAS JUVENTUDES 

• Buscar a autonomia e emancipação dos jovens, pela valorização e promoção 

da participação social; 

• Respeitar a identidade e a diversidade individua e coletiva das juventudes; 

• Ampliar o ensino técnico-profissional na cidade; 

• Bolsa Universitária para estudantes do ensino superior; 

• Fiscalizar as relações de trabalho durante período de alta temporada; 

• Dialogar com a juventude periférica a criação de espaços culturais de esporte e 

lazer; O eventual governo Lucélia entende que os “Pistões” são eventos de 

manifesto da juventude que não encontram lazer no município, assim como, a 

repressão com policiamento é o exemplo da incapacidade do governante em 

dialogar com a juventude; 

• Fortalecer os direitos da juventude nos seus territórios; 
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 PROMOVER A CIDADANIA LGBTI+ 

• Promover o direito à vida, ao emprego e à cidadania LGBTI+; 

• Intituir a Rede de Enfrentamento à Violência contra LGBTI+; 

• Investir na saúde integral LGBTI+; 

• Enfrentar a evasão escolar, o “bullyng” contra o LGBTI+; 

• Promover formação profissional para o LGBTI+ em condições de 

vulnerabilidade social; 

• Promover ações de educação para a diversidade com as intituições de ensino 

superior da região; 

 PRIORIZANDO A PRIMEIRA INFÂNCIA 

• Combater a mortalidade infantil no nosso município com políticas direcionadas 

à família; 

• Garantir proteção integral para a infância; 

• Promover creche e pré-escola integral; 

• Criar creche noturna para as mães estudantes do ensino superior; 

• Combateremos o trabalho infantil; 

• Aperfeiçoar as redes de atendimento e proteção, qualificando e equipando on 

Conselhos Tutelares; 

• Integrar toda a rede de garantia de direitos desde o nascimento;  

 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS 

• Desenvolver a participação da pessoa idosa na elaboração das políticas 

públicas; 

• Promover proteção socioeconomica; 

• Implantar ações para o envelhecimento ativo da população; 

• Elaborar o Plano Municipal para o envelhecimento Ativo e Saudável; 



PLANO DE GOVERNO PT BERTIOGA – 2021/2024 

 

PROMOVER A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

• Promover políticas públicas para o pleno desenvolvimento e a autonomia das 

pessoas com deficiência; 

• Criar a CASA VIVER SEM LIMITES, com atendimento especializado para 

pessoas com deficiência desde o nascimento até a velhice; 

• Garantir as ações integradas para acesso às politicas de assistência social, de 

atenção à saúde, de habitação, de formação profissional e acesso ao emprego; 

•  Promover ações de acessibilidade arquitetônica, urbanística, nos ransportes, 

nas comunicações, atitudinais e tecnologicas;  

• Fiscalizar as empresas que atendem as cotas para esse grupo social; 

• Combater a discriminação baseada em deficiência, observando a diversidade 

que as compõem;  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS DO CAMPO, DAS FLORESTAS E DAS 

ÁGUAS 

• Promover os direitos dos pescadores artesanais; 

• Criar o Fundo Municipal de Valorização da Cultura Caiçara;  

• Promover os diretiros do povo indigena; 

• Garantir Direito à Terra aos povos tradicionais do território, através de força 

tarefa com outras instancias governamentais; 

• Enfrentaremos a criminalização dos movimentos sociais e ambientais estando 

lado a lado das demandas; 

 

 DEFENDER OS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 

• Defender os direitos dos consumidores locais, combatendo a alta de preços 

abusivos; 

• Fortalecer o PROCON da cidade; 

• Desenvolver a agricultura familiar para impactar no preço dos produtos 

naturais; 

• Criar o serviço de atendimento ao cidadão bertioguense (SACBERT), de modo 

que reclamações ligadas à saúde, abastecimento de água, fornecimento de 
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luz, segurança, comunicação, transporte, comércio varejista, atendimento 

público e entre outros possam ser REGISTRADAS;  

 

 UMA BERTIOGA DE TODAS, TODOS E TODES 

O compromisso da Professora Lucélia e do Dr. Aluísio Bichir com os direitos humanos 

não deixará ninguém para trás. O governo implementará políticas voltadas para todos os 

segmentos sociais. O governo municipal promoverá o direito dos migrantes por meio de uma 

Política Municipal de Migrações e reconhecerá, de forma ampla, os direitos de novos 

moradores. Além disso, serão implementadas políticas intersetoriais para a população 

em situação de rua. 

 

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS E DE BERTIOGA 

• Adotar politicas públicas integradas, complementares e articuladas para a 

educação no município de Bertioga; 

• Zerar a fila por creches; 

• Oferecer creche e pré-escola em tempo integral para as crianças; 

• Criar a creche noturna para mulheres estudantes do ensino superior; 

• Oferecer linha municipal de transporte para os estudantes do período noturno; 

• Atingir a meta estadual do IDEB; atualmente Bertioga está abaixo da média 

estadual. 

• Acompanhar a educação inclusiva em consonância com a Lei Brasileira de 

Inclusão; 

• Assegurar a expansão do ensino médio técnico em constante diálogo com a 

iniciativa privada; 

O governo da Professora Lucélia devolverá à educação prioridade estratégica, 

orientando-se pelas seguintes diretrizes: 

a) Forte atuação na formação dos educadores e na gestão pedagógica da educação 

básica; 
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b) Concretização das metas do PNE; 

c) Fortalecimento da gestão democrática, retomando o diálogo com a sociedade na 

gestão das políticas de educação bem como na gestão das instituições escolares; 

 

• Fortalecer os vinculos entre escola e comunidade; 

• Implementar uma forte política municial de alfabetização para todas as idades; 

• Oferecer estágio docente nas escolas públicas remunerado, com ênfase 

especial no reforço de crianças em vulnerabilidade social; 

• Promover a inclusão digital, após oferecer a estrutura digna satisfatória dentro 

das unidades escolares; 

• Política municipal de valorização e qualificação docente; 

• Criar um Parque de Inovação ao Turismo – Projeto PITU, de modo que a 

ciência, tecnologia e inovação possam estimular a geração d emepregos e 

renda; 

• Gerar uma sisnergia entre as escolas adinistradas pelo governo estadual e as 

políticas públicas voltadas para a juventude; 

• Garantir o acesso ao estudo do português e da matemática, aos fundamentos 

das ciências, da filosofia, da sociologia e das artes, à educação física, à 

tecnologia, à pesquisa, em integração e articulação com a formação técnica e 

profissional; 

• Expandir o Sistema S com cursos profissionalizantes e técnico; 

• Formulação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profisionais do 

Magistério Público Municipal e sua extensão aos demais servidores de forma a 

garantir remuneração condigna; 

o Atribuir sede para todos os servidores da educação pública municipal; 

 

 

 SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

• Defender o SUS e continuar a luta pela implantação total do SUS; 

• Aumentar de forma progressiva o financiamento da saúde em Bertioga; 

• Valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde; 

• Articular regional para entrega de um hospital referência; (abandnado pelo 

governo atual) 

• Dialogar permanentemente com a sociedade civil sobre o direito à saúde; 
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• Implantar o Programa Estratégia Saúde da Família em todos os bairros da 

cidade; 

• Atingir as metas de vacinações e imunizações em Bertioga; (atualmente o 

governo não atingiu nenhuma meta) 

• Esabelecer a Farmácia Popular Municipal com entrega em casa; 

• Expandir o quadro de médicos especialistas no município; 

• Implantar o Programa de cuidado com a saúde bucal itinerante, como o Brasil 

Sorridente; 

• Criar parceria com as instituições de ensino para disponibilizar vagas para 

residências médicas;  

• Estabelecer forte ação de controle do Aedes aegypti; 

• Promover a saúde através das conferências entre bairros e setoriais da 

organização do tercero setor; 

• Implantadar ações voltadas para a saúde das mulheres, pessoas negras, 

LGBTI+, idosos, crianças, juventudes, pessoas com deficiência, população em 

situação de rua, população privada de liberdade, imigrantes, refugiados e 

povos do campo, das águas e das florestas; 

• Criar uma unidade móvel para acompanhamento de pessoas em estado de 

vulnerabilidade; 

• Criar um Centro de Cuidado com a Saúde; (para acompanhamento do paciente 

e enfrentamento da descontinuidade do atendimento) 

•  Regular cargos e salários, benefícios e bonificações para os agentes 

epidemiológicos e comunitários de saúde. 

 

 

 

 SUPERAÇÃO DA POBREZA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

• Criar uma Rede de Assistência Social com equipamentos equipados e 

estruturados; (em parceria com os profissionais do serviço social) 



PLANO DE GOVERNO PT BERTIOGA – 2021/2024 

 

o Construir Centros de Referência e Centros Especializados de 

Assistência Social nos bairros periféricos; 

o Atender crianças e adolescentes, pessoas idosas e com 

deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTI+, adolescentes 

em conflito com a lei, população em situação de rua, migrantes, famílias, 

população indígena, entre outros públicos com direitos violados 

• Fiscalização do Progrma Bolsa Família no município de Bertioga; 

• Assegurar três refeições por dia ao grupo de vulnerabilidade social; 

• Difundir o Sistema único de Asistêncio Social – SUAS de forma 

democrática, pública, integrada, redistributiva e com serviços de qualidade; 

• Instituir o Programa Municipal de Emprego, com foco na geração de renda; 

• Incorporar as famílias em condição de pobreza na Bolsa Bertioguense, que 

garanta a segurança alimentar; (processo oriundo da análise do Cadastro único) 

• Atualizar o Cadastro Único como fonte de diagnóstico; 

• Criar o plano municipal de segurança alimentar e nutricional; 

o Combater a desnutrição infantil; 

o Promover a sonerania alimentar; através das hortas 

comunitárias. 

o Promover a agricultura familiar; em bases agroecológicas; 

o Fortalecer e criar novas associações de agricultore e 

cooperativas; 

o Promover a qualificação de trabahadores e trabalhadoras da 

agricultura familiar; 

o Criar feiras da agricultura familiar; 

• Ser uma cidade modelo pela busca da transição ecológica. 

 

 

 SEGURANÇA PÚBLICA EFICIENTE E CIDADÃ 

  

• Proporcionar segurança para mulheres, adolescentes e crianças; 

• Combater o crime organizado à base de inteligência; 

• Articular os programas e ações de segurança e cidadania com as políticas 

sociais; 

• Criar um Plano de Treinamento e Atividade física para o efetivo da guarda 

municipal e corpo de bombeiros; 

• Promover um centro de inteligência com as comunidades para rápida ação 

das autoridades policiais; 

• Combater a morte de pessoas jovens, negras e moradoras de periferia;  



PLANO DE GOVERNO PT BERTIOGA – 2021/2024 

 

• Implantar políticas setoriais em territórios vulneráveis; 

• Conferir proteção às mulheres vítimas de violência; 

• Valorizar o profissional da segurança, com melhores salários, capacitação 

adequada, seguro de vida, habitação, assistência e previdência dignas. Para dar 

segurança o policial precisa ter segurança. Quanto maior a confiança da população 

na polícia maior a eficiência. 

• Garantir policiamento ostensivo em pontos vulneráveis e de grande 

circulação; 

• Criar indicadores de atuação do efetivo policial no município de ertioga, de 

modo a garantir transparência e gestão à vista; 

• Criar programa municipal de combate ás drogas, garantindo 

conscientização nas escolas e comunidades; 

• Fortalecer o atendimento de atenção psicossocial, assim como permitir 

políticas de redução de danos; 

• Propagar através dos projetos, programas e políticas a educação, cultura, 

valorização e alternativas atraentes de integração à vida pacífica e ao mercado de trabalho; 

 

 

CULTURA PARA GARANTIR A DEMOCRACIA, A LIBERDADE E A DIVERSIDADE 

• Criar políticas de forma coletiva com a comunidade cultural; 

• Valoriar o artista local durante o ano inteiro; 

• Criar um sistema de fomento democrático, desconcentrado, territorializado e 

adequado à complexidade do campo;  

• Considerar o acesso pleno aos bens e serviços culturais;  

• Implementar o Plano Municipal de Cultura; (engavetado pelo atual governo) 

• Incentivar a cultura local e regional na alta temporada; (entendemos que a 

cultura hegemônica utilizada pelo atual governo está descaracterizando a 

nossa cidade) 

• Reorganizar as políticas setoriais de modo que possa abarcar todas as 

dimensões, expressões e processos culturais e artisticos; 

• Instituir o agente cultural local para receber o turista; 

• Valorizar as manifestações tradicional, popular e regional; 

• Fundar a Biblioteca Municipal de Bertioga;  

• Criar o caminhão itinerante de atividades culturais, música, teatro, dança, circo 
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e artes visuais; 

• Consolidar as aulas de ballet, teatro e dança ofertadas pelo municipio; 

• Criar um programa de incetivo à leitura, ao livro; 

• Promover uma politica municipal para o audiovisual, de forma que possamos 

criar um registro das comunidades tradicionais; 

• Promover iniciativas de valorização do patromônio material e imaterial; 

respaldados pelo IPHAN e IBRAM; 

• Reafirmar o compromisso com a diversidade cultural de forma a garantir a 

construção de uma sociedade mais democrática; 

• O PT Bertioga registra a defesa do livre pensar e da nossa diversidade, portanto, 

em um eventual governo Lucélia e Aluísio as políticas públicas serão debatidas com a 

comunidade cultural de forma contínua. 

 AGENDA PARA O ESPORTE DE BERTIOGA 

• Estabelecer o esporte como formação educacional e forma de integração 

social para a convivência em comunidade; 

• Fomentar a prática de esportes como geradora de empregos; 

• Criar um banco de dados com atletas, modalidades e desempenho; 

• Criar a Bolsa Atleta Caiçara; um auxílio financeiro para esportistas da cidade. 

• Recuperar equipamentos esportivos nas escolas estaduais; força tarefa com o 

Governo do Estado. Atualmente o governo cega para a necessidade de 

intervir, além de não se manifestar publicamente na construção de salas da 

quadra esportiva da Escola Estadual Prof. Armando Bellegard. 

• Incentivar a gestão pelo terceiro setor de atividades esportivas locais: remo, 

natação e futebol de várzea. 

• Valorizar o esporte paralímpco como forma de inclusão; 

• Assumir a administração dos campos de futebol da cidade para disseminação 

de projetos esportivos e culturais com a comunidade; 

• Criar o Conselho Municipal do Esporte e Lazer; 

• Criar a Escola do Esporte, articulando ensino, pesquisa e extensão de forma 
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a formar os profissionais que estarão treinando e ensinando os nossos atletas; 

• Descentralizar os jogos estudantis, utilizando como base os finais de semana e 

as sedes das escolas; 

• Integrar as políticas de esporte com as demais políticas sociais; 

.TURISMO, COMÉRCIO E INOVAÇÃO 

• Criar o PROJETO PITU (Parque de Inovação para o Turismo), um ambiente 

físico em parceria com as universidade e faculdades, também a iniciativa 

privada para se pensar e criar alternativas para o fomento de trilhas, rotas e 

atividades voltadas para o turismo e o comércio. De modo a fomentar a eração 

de emprego e renda e a preservação do meio ambiente. 

• Valorizar a cultura, o meio ambiente e o patromônio histórico de Bertioga 

através do turismo; 

• Investir em infraestrutura de estradas e avenidas da cidade; 

•   Dialogar com a rede de pousadeiros e hotelaria para planejar a alta 

temporada; 

• Combater o turismo sexual em nossas praias; 

• Recuperar a capacidade do município como indutor do turismo regional; 

• Promover a nível nacional os recursos naturais como patrimônio a ser 

preservado; 

• Dialogar com os ambulantes da praia práticas de melhor receptividade do 

turista; 

• Qualificar trabalhadores e trabalhadoras do comércio local em parceria com o 

SEBRAE; 

• Criar a Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE; com cursos e 

treinamentos constantes in loco. 

• Compartilhar do investimento em ações culturais e eventuais na alta 

temporada com a iniciativa privada; 



PLANO DE GOVERNO PT BERTIOGA – 2021/2024 

 

 

MEIO AMBIENTE E PESCA 

• Investir na coleta e tratamento do lixo de forma conscientizadora; 

• Tratar do lixo para não contaminação do solo; 

• Criar uma política de educação ambiental nas escolas municipais do ensino 

fundamental I; 

• Criar para cada bairro uma central de compostagem – horto municipal; 

• Defender a preservação dos recursos naturais e do ecossitema do 

município de Bertioga;  

• Intensificar a limpeza e fiscalização sobre os manguezais, rios, cachoeiras 

e trilhas; 

 

   

 


