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BERTIOGA NO CAMINHO CERTO 

 

 

Bertioga tem todas as condições de avançar ainda mais nos próximos quatro anos. A 

cidade tem sua vocação definida, uma indiscutível beleza natural, a economia é 

movimentada e os serviços públicos melhoraram nos últimos anos.  

 

A administração municipal conseguiu equacionar as dívidas da Prefeitura, estabilizar a 

situação financeira mesmo num cenário de crise econômica e, destacando que nos 

últimos meses vivenciando a  pandemia Covid-19, o Poder Executivo  conseguiu manter 

sua capacidade de investimentos,  garantindo os necessários cuidados na área da Saúde, 

e mantendo a rotina de serviços essenciais em todas as áreas.  

 

São muitas obras por toda a cidade e vários equipamentos públicos importantes sendo 

entregues à população. Bertioga é um canteiro de obras nunca antes visto, bairros que 

jamais receberam uma única melhoria, hoje contam com asfalto, drenagens (macro e 

micro) e acessibilidade, um motivo de grande orgulho. E sim, nós queremos muito mais 

para Bertioga! 

 

O Plano de Governo apresentado a seguir, fruto de um cuidadoso trabalho elaborado por 

profissionais e administradores que conhecem nossa cidade, objetiva dar continuidade 

aos avanços experimentados nos últimos quatro anos. 

 

Na área de Finanças do Município, ao longo desses 04 anos caminhamos positivamente, 

com duas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

Mostramos uma gestão eficiente. A controladoria e a ouvidoria têm sido importantes 

ferramentas, nos norteando os caminhos da transparência, e do compromisso com a 

eficiência da gestão. A capacidade financeira de honrar com os compromissos foi um 

destaque nas análises de nossas contas. Para os próximos 04 anos, o objetivo nessa 

área será aperfeiçoar ainda mais o equilíbrio orçamentário, obtendo resultados positivos 

na execução das políticas públicas, com seriedade e respeito a boa aplicação das verbas 

públicas. Um dos principais objetivos a ser alcançado será a implantação de programas 

que estimulem refinanciamento de dívidas por parte dos contribuintes, permitindo que por 

meio de parcelamentos de débitos de tributos como IPTU e ISS, tenhamos acréscimo na 

arrecadação, que reverterá em melhorias a toda a cidade. 

 

Além de uma série de providências para melhorar a gestão, o Plano oferece um conjunto 

de iniciativas criativas e sintonizadas com a sofisticação tecnológica que caracteriza 

nosso tempo. Gestão, comprometimento, trabalho e modernidade: são esses os conceitos 

que norteiam nossa proposta.  
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EDUCAÇÃO 

 

▪ “Primeira escola em tempo integral”, introdução de plano piloto de escola em tempo 
integral envolvendo o conteúdo curricular básico e outras atividades como 
recuperação e reforço escolar, esporte e cultura, em uma das escolas da rede 
municipal, com ênfase nos conceitos de cidadania, democracia, sustentabilidade e 
responsabilidade social, estendendo gradativamente em outras escolas da rede. 

▪ Implantação do “Projeto acompanhe seu filho”, aplicativo para que os pais possam 
acompanhar a frequência e o desempenho de seus filhos na atividade escolar. 

▪ Dar continuidade aos projetos de capacitação continuada aos professores e outros 
profissionais da educação, bem como focar sempre na valorização profissional da 
classe e qualidade do ensino nas escolas municipais. 

▪ Dar continuidade ao monitoramento das estruturas físicas e técnicas das unidades 
de educação, com a realização frequente de obras de manutenção, ampliação e 
readequação. 

▪ Continuar assegurando uma merenda de excelente qualidade, servida através da 
aquisição de produtos de primeira linha e constante capacitação dos profissionais   
que preparam os alimentos. 

▪ Construir coletivamente o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério. 

▪ Expandir o programa de educação para a segurança no trânsito e prevenção ao 
uso de drogas, em parceria com a Polícia Militar, para todas as crianças do 
município. 

▪ Garantir o pagamento do Piso Nacional dos Professores para todos os níveis. 

▪ Ampliar o número de vagas para educação infantil. 

▪ Realizar excursões pedagógicas de lazer para os alunos do município. 

▪ Continuar a doação de uniformes e materiais didáticos para todos os alunos da 
rede municipal, e em tempo hábil. 

▪ Realizar concursos públicos para suprir vagas na educação. 

▪ Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa). 

▪ Investir em projetos de intensificação de melhoria da educação básica. 

▪ Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas. (SEBRAE). 

▪ Manter e fortalecer o programa de erradicação do analfabetismo por meio da 
Educação de Jovens e Adultos. 

▪ Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 
sociedade civil e fortalecendo os conselhos municipais e escolares. 

▪ Melhoramentos na infraestrutura e qualidade da aprendizagem da Escola Indígena 
na Aldeia Nhembo’e’a Porã. 
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▪ Monitorar o Plano Municipal   de Educação   de   forma   democrática.   As 
estratégias do futuro educacional da cidade, para os próximos anos, têm que ser 
amplamente discutidas pela população bertioguense.  Da educação infantil às pós-
graduações. 

▪ Aumentar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso 
democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e 
desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta. 

▪ Potencializar o papel das escolas nas campanhas educativas sobre temáticas de 
segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito entre 
outras. 

▪ Continuar garantindo investimentos em: materiais pedagógicos, mobiliários 
escolares e tecnologia da informação. 

▪ Dar continuidade à implantação de soluções Web Pedagógicas em todas as 
Escolas Municipais. 

▪ Aumentar a oferta de vagas em creches na cidade, diretamente (construindo) e/ou 
por meio de parceria com o terceiro setor e inciativas privadas para expandir o 
número de creches municipais por meio da celebração dos convênios. 

▪ Criar Programa de Residência Pedagógica na rede municipal para estudantes de 
pedagogia, letras, matemática, educação física e psicologia. 

▪ Desenvolver projetos pedagógicos que estimulam o pensamento crítico e 
favorecem o desenvolvimento social dos alunos, mantendo as parcerias para o 
desenvolvimento da consciência cidadã com entidades e empresas do Município. 

▪ Garantir o acesso de alunos com deficiência no sistema regular de ensino e 
adequar as instalações às normas de acessibilidade. 

▪ Melhorar o fluxo escolar e a aprendizagem de modo a atingir, no mínimo, as 
médias locais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

▪ Aprimorar a modernização dos processos de gestão e de ensino/aprendizagem 
numa perspectiva interativa e digital. 

▪ Implementar o ensino de Robótica/Espaço Maker. 

▪ Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais. 

▪ Implementação do Projeto Avaliando além do Peso para promover e monitorar a 
saúde dos educandos em parceria com a Secretaria de Saúde. 

▪ Criação do Programa Semana do Brincar, visando o aprimoramento e 
desenvolvimento saudável da primeira infância, para que nossos pequenos 
bertioguenses tenham nessa fase tão importante, o estímulo a todas as suas 
potencialidades. O objetivo é priorizar desde a infância, a educação como elemento 
de transformação da nossa realidade. É um compromisso que vem sendo levado 
muito a sério em nosso Governo. 

▪ Investir em materiais e equipamentos de tecnologia assistida para atendimento aos 
alunos público-alvo da educação especial. 
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▪ Instituir Comitê Intersetorial de Primeira Infância. 

▪ Criação de projeto para Educação bilíngue, com professores e 
tradutores/intérpretes em Língua Brasileira de Sinais (Libras), quando necessário. 

▪ Fortalecer a parceria entre Saúde e Educação para ampliação e atendimento 
alinhado e de qualidade promovendo um aumento no número de contratados para 
composição de Equipe Multidisciplinar, para acompanhamento e avaliação. 

▪ Estruturar, equipar e garantir a aquisição e manutenção, de materiais didáticos, 
pedagógicos, tecnológicos e mobiliários tanto para sala de recursos multifuncionais 
de Atendimento Educacional Especializado. 

▪ Buscar parceria com o Governo do Estado para implementar o Ensino Técnico no 
município. 

▪ Implantar Programa de Climatização nas Unidades Escolares que ainda não 
possuem. 

▪ Dar continuidade ao Portal de Educação já existente no município, com conteúdo 
programático de apoio aos componentes curriculares, de modo que esse momento 
difícil que vivenciamos durante a pandemia, seja uma experiência útil para o 
desenvolvimento e implementação de ferramentas de aprendizagem “on-line”. 

▪ Continuidade das oficinas instrumentalizadoras das ferramentas digitais. 

▪ Dar continuidade aos projetos em parceria com o Governo Estadual e Federal, 
tendo por objetivo maior o fortalecimento de todos os níveis de educação em nossa 
cidade.  

• Desejamos que Bertioga tenha o melhor ensino público do País, e se torne a 

cidade das Escolas, a cidade do conhecimento, a Cidade do Saber. 
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CULTURA 

 

▪ Aumentar a oferta de vagas nos cursos da cultura, utilizando novos espaços 
públicos entregues, assim como através de parcerias com entidades e associações 
de bairro. 

▪ Expandir os serviços da cultura para a terceira idade. 

▪ Construção de um espaço multiuso para cinema cultural, teatro, palestras. 

▪ Atualizar o Plano Municipal de Cultura.  

▪ Ampliar parceria com escolas municipais e estaduais para realização de atividades 
culturais. 

▪ Atualizar o calendário de eventos da cidade.  

▪ Montagem de biblioteca infanto/juvenil volante para os bairros. 

▪ Criação de novos grandes eventos que movimentem o comércio da cidade. 
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OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 

▪ SHOPPING - Através de parceria entre o Poder Público e a iniciativa Privada 
envidar esforços para a construção do primeiro Shopping de Bertioga com 
cinemas, lojas e praça de alimentação em área pública, gerando, além de lazer, 
diversas oportunidades de emprego e renda para o munícipe. 

 

▪ PARQUE TEMÁTICO TUPINIQUINS - Criação do Complexo Temático com 
diversos equipamentos culturais e de lazer.  

 

Nesse projeto contemplamos a feira de artesanato, com espaço dedicado a feira de 

orgânicos, estimulando a alimentação saudável, fortalecendo a geração de renda 

de nossos produtores artesanais. 

A Casa Caiçara, para estimular o senso de pertencimento e valor de nossa gente 

bertioguense, eternizando as histórias e conquistas dessa brava gente, que tanto 

nos orgulha. 

A Casa do Índio, a história do País, passa por Bertioga, episódios de relevância 

para a origem do Brasil tem pontos iniciais em nosso solo, precisamos mostrar 

isso, e reescrever a história, mostrando o valor da cultura indígena, e preservando 

nossas raízes.  A criação de um espaço “Café do Forte” será umas das importantes 

estratégias para atração e fomento do turismo, celebrando a rica gastronomia da 

nossa região. 

E para fechar o conjunto, a construção de uma concha acústica, criando um 

espaço especial para permitir aos nossos talentos locais, exibição de suas artes, e 

para também receber músicos e artistas, fomentando a arte e a cultura, como uma 

das grandes estratégias de enriquecimento do conhecimento de toda nossa 

população. 

Também irá compor esse conjunto um “dog park”, espaço dedicado ao lazer dos 

pets. Reconhecemos que a causa animal é algo extremamente importante em 

nossa cidade, a atuação dos protetores em conjunto com a Prefeitura, foi com 

certeza uma parceria de sucesso, e com esse equipamento iremos reforçar ações 

estimulando a adoção de cães e gatos, e focar em ações sobre a posse 

responsável. 

Compõe ainda essa estrutura um playground e uma academia ao ar livre assim 

como um boulevard (rua de lazer) e toda infraestrutura necessária para que haja 

acessibilidade entre todos os equipamentos, para que seja um local de encontro e 

recreação, espaço especial que desejamos seja utilizado por nossa população, e 

por aqueles que nos visitarem para a criação de memórias felizes e saudáveis, um 

lugar seguro e tranquilo, espaço dedicado a família. 
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▪ CONSTRUÇÃO DO NOVO ESPAÇO PARA FEIRA DE CONVIVÊNCIA e 
CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO DE PEIXES. 

Esses dois equipamentos, são parte de nossa história, merecem espaço de 

destaque, com estrutura acessível e sustentável. Celebrando a cultura caiçara, o 

peixe como um alimento que fez a diferença na economia local, e no modo de vida 

das gerações que construíram Bertioga. Será um marco para a gastronomia e um 

ícone para fomentar o turismo. 

 

▪ OBRAS CONTRA ALAGAMENTO E ASFALTO - Continuação e fortalecimento das 
frentes de pavimentação e drenagem em todos os bairros de Bertioga. 

 

▪ PRAÇAS - Urbanização das áreas publicas com implantação de novas praças 
entre outros equipamentos para comunidade. 

 

▪ AVENIDAS MARGINAIS - Construção e expansão de avenidas marginais ao longo 
da Rodovia Rio Santos, com objetivo de dar maior segurança a população, e 
aprimorar a mobilidade urbana. 

 

▪ PEDESTRE - Aumentar investimentos e buscar parcerias na construção e reforma 
de calçadas, ampliando acessibilidade, sobretudo respeitando as pessoas com 
mobilidade reduzida. 

 

▪ CICLISTA - Continuar ampliação de ciclovias na cidade, de modo a aperfeiçoar a 
mobilidade urbana em nossa cidade, que por seu relevo é um local perfeito para a 
prática desta atividade física tão importante.  

 

▪ ILUMINAÇÃO – Finalizar a iluminação dos trevos e pontos de travessias de 
pedestres na Rodovia Rio-Santos e dar continuidade ao processo de modernização 
da iluminação da cidade, substituição por lâmpadas de LED, mais eficientes, 
duradouras e econômicas. 

 

▪ ORLAS DAS PRAIAS - Dar continuidade a construção e reurbanização de novos 
trechos da orla nas praias do Jardim Raphael, Jardim das Canções, Indaiá e 
Boraceia. 

 

 

 

 



Plano de Governo 2021-2024 
BERTIOGA NO CAMINHO CERTO 
 

9 

SAÚDE 

 

▪ “Consulta Fácil” – marcação de consulta através do celular via aplicativo. O cidadão 
receberá um lembrete um dia antes do atendimento. 

▪ “Programa Saúde a Distância” – telemedicina para fazer atendimentos e 
diagnósticos remotos por celular em casos mais simples ou de retorno de consulta. 

▪ “Sistema Integrado de Saúde” – integrar o sistema de saúde, com prontuários 
informatizados dos pacientes em todas as unidades. 

▪ “Projeto de Olho em Bertioga”: Avaliação oftalmológica anual dos alunos da rede 
básica de ensino e entrega de óculos aos que necessitarem. 

▪ Construção da nova Zoonoses conjuntamente com espaço do Bem Estar Animal 
(parceria com secretaria de Meio Ambiente). 

▪ Ampliar equipe de Saúde da Família para atender as necessidades da população 
do Bairro Chácaras, através da Unidade Básica de Saúde Mirosan. 

▪ Reforma e adequação de todas as Unidades Básicas de Saúde. 

▪ Capacitar a equipe e aprimorar os Programas de Atenção Básica já existentes e 
que compõe as estratégias de promoção da saúde e prevenção dos riscos das 
doenças. 

▪ Ampliar oferta de recursos humanos para a Secretaria de Saúde e todas as 
Unidades existentes, garantindo diariamente um atendimento de qualidade e 
humanizado, além de melhor oferta das vagas para a atenção primária e 
especialidades. 

▪ Oferta de espaço próprio para ampliar o programa Melhor em Casa e o serviço de 
Oxigenoterapia Domiciliar. 

▪ Finalização da obra e início das atividades no novo prédio do Centro de 
Especialidades Médicas – CEME. 

▪ Implantação do Centro de Diagnóstico e Terapia por Imagem no antigo prédio do 
CEME. Nesse local serão ofertados os exames de laboratório, ultrassonografia 
geral, raio-x, tomografia, eletrocardiograma, eletroencefalograma e 
ecocardiograma, melhorando o fluxo dos exames agendados e exames de 
urgência provenientes do Hospital Municipal. 

▪ Modernização do almoxarifado da saúde através de reforma física do local e 
implantação de novos processos, melhorando ainda mais a gestão e controle de 
materiais e medicamentos. 

▪ Ampliação do acesso dos munícipes ao Transporte Sanitário, através da 
adequação do espaço e da frota. 

▪ Ampliação do Posto de Saúde de Boracéia com implantação sala de estabilização. 

▪ Entrega da Base Central do SAMU. 
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▪ Finalização da construção e adequação do novo prédio do Hospital Municipal 
(parte técnica de responsabilidade do município finalizada, aguardando assinatura 
do convênio com o Governo do Estado). 

▪ Aquisição de equipamento para realização de cirurgias por videolaparoscopia no 
Hospital Municipal, trazendo melhor agilidade e segurança nos procedimentos 
realizados;  

▪ Implantação do serviço de Cirurgia Vascular no Hospital Municipal; 

▪ Credenciar o Hospital Municipal junto ao MEC, tornando-o um hospital escola, com 
verba específica, com estágios de especialização e residência médica. Com isso, 
além de contarmos com incremento de natureza financeira voltado para 
benfeitorias e estruturação destas atividades, passaremos também a contar com 
aumento de número de profissionais médicos atuando no âmbito do Hospital 
Municipal; 

▪ Atualização da carteira de vacinas no ato da matrícula escolar; 

▪ Estabelecer protocolo em conjunto com a Educação, para atendimento e 
acompanhamento às crianças especiais, com avaliação Neurológicas, Psiquiátricas 
e de aproveitamento escolar. 

▪ Estabelecer parceria com a Educação, nas campanhas de vacinações e prevenção 
de doenças. 
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SEGURANÇA E TRANSPORTE 

 

▪ “Projeto Segurança no Ar” – compra de drones que farão a fiscalização da orla, 
reforço das ações de fiscalização em todo o município, em conjunto com as demais 
Secretarias. 

▪ Realização de Concurso Público para ampliação do efetivo de GCMs e criação de 
cargos de agentes de mobilidade urbana e aperfeiçoamento da Defesa Civil. 

▪ Implementação da Base fixa da GCM na Região Norte. 

▪ Implantação a GCM Romu – Ronda mais ostensiva e treinada para dar apoio tático 
para as viaturas da GCM. 

▪ Aquisição de Base Móvel equipada para atuar em eventos e em locais estratégicos.  

▪ Ampliar o convenio de Atividade Delegada para aumentar o número de oficiais nas 
ruas e ampliar a fiscalização. 

▪ Criar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal para discutir e implementar ações 
estratégicas conjuntas entre poder executivo, polícia civil, polícia militar e rodoviária 
para fortalecer a segurança do município. 

▪ Buscar junto ao Governo do Estado, ampliação do efetivo da Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária e Polícia Civil na cidade. 

▪ Expandir número de câmeras de monitoramento na cidade conectadas a Central de 
Operação de Imagens de Bertioga – COIBE. 

▪ Finalização da licitação para início de nova concessionária de transporte público na 
cidade, aumentando oferta de veículos, diminuindo tempo de espera nos pontos de 
ônibus e tempo de percurso com a implantação de novos trajetos e linhas inclusive 
com a opção de transbordo de passageiros.  

▪ Implementar linhas turísticas, para facilitar o acesso e fomentar o turismo em nossa 
cidade, explorando o turismo sustentável. 
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TURISMO 

 

▪ Investir no turismo com acessibilidade: 

o Criação de espaço acessível permanente na praia da enseada. 

o Transformar a trilha de Guaratuba em trilha acessível. 

o Criar sistema de acessibilidade para que pessoas com morbidades possam 
conhecer todos os pontos turísticos de Bertioga. 

▪ Transformar Bertioga no município Central do Ecoturismo e Turismo de Aventura 
do Litoral, através de implantação de infraestrutura em todas as trilhas. 

▪ Implantação do transporte público turístico acessível e sustentável para os pontos 
turísticos culturais, ecoturísticos e de aventura. 

▪ Criar sistema informatizado de reservas turísticas para todo o trade turístico, 
unificado, sob gestão das associações ou convention local.  

▪ Incluir no material didático escolar matérias sobre o turismo municipal e seus 
potenciais. 

▪ Envidar esforços trazer faculdade de Turismo para Bertioga. 

▪ Novo sistema de sinalização turística por todo o município. 

▪ Criar incentivos fiscais para instalação de empresas turísticas no município. 

▪ Confecção do Projeto Orla e do Plano de Gestão Integrado das praias de Bertioga. 

▪ Implantar novo código de posturas no município. 

▪ Fomentar a atração de investimentos privados em estruturas comerciais e turísticas 
flutuantes no canal de Bertioga e no Cantão do Indaiá. 
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COMÉRCIO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

▪ Ampliar ainda mais a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, criando 
condições para a conquista do primeiro emprego, assim como evolução profissional 
no mercado de trabalho. 

▪ Buscar ainda mais parcerias com universidades públicas estaduais e federais com 
intuito de oferecer novos cursos de graduação e pós-graduação gratuitos em nossa 
cidade. 

▪ Criar a Sala do Empreendedor Municipal em Boracéia, espaço destinado ao 
atendimento dos cidadãos em sua íntegra na viabilização da criação de seu 
empreendimento envolvendo o SEBRAE AQUI e Banco do Povo. 

▪ Fomentar a economia solidária através do incentivo à formação de cooperativas 
entre os grupos de artesãos locais, com vistas à negociação de produtos em maior 
escala, fortalecendo a economia local e reduzindo a vulnerabilidade social. 

▪ Viabilizar a criação do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo 
Municipal, serviço virtual incluindo o Banco de Empregos Municipal, através da 
integração de dados de profissionais da cidade e empresários locais, visando a 
condução de pessoas qualificadas às vagas existentes bem como a recondução de 
pessoas desempregadas reduzindo a vulnerabilidade social de Bertioga. 

▪ Criar o Cadastro Municipal do Empreendedor Artesanal e Manual de Bertioga, com 
o objetivo de fomentar e incentivar os empreendedores artesanais e manuais por 
meio de feiras artesanais, loja social, receptivos estratégicos e participação nos 
eventos   relacionados ao trade turístico de Bertioga, em parceria com a Secretaria 
de Turismo. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROTEÇÃO DE DIREITOS E INCLUSÃO 

 

▪ Regulamentar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município de 
Bertioga nas diversas áreas de atuação ao atendimento da população em situação 
de vulnerabilidade social. 

▪ Fomentar o regular funcionamento das Organizações da Sociedade Civil, através 
de parcerias com Instituições Educacionais e a Ordem dos Advogados do Brasil 
para o apoio técnico e o aconselhamento jurídico necessários. 

▪ Fomentar e fortalecer o funcionamento dos conselhos municipais ligados à política 
pública de Assistência Social. 

▪ Ampliar a rede de atendimento à população através da realização de concurso 
público para profissionais especializados. 

▪ Ampliar a rede de atendimento a crianças, adolescentes e idosos nos bairros 
através do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em 
parceria com as organizações da sociedade civil organizadas. 

▪ Viabilizar a criação do segundo colegiado do Conselho Tutelar de Bertioga, 
garantindo maior atenção à rede de apoio aos direitos da criança e do adolescente 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

▪ Garantir a participação das crianças e adolescentes vítimas de violação de seus 
direitos nos projetos de esportes e cultura do município de Bertioga. 

▪ Possibilitar melhor perspectiva de vida aos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto através de parceria com a iniciativa 
privada e organizações da sociedade civil, criando a oferta de oportunidades de 
aprendizagem profissional e colaborando para a sua mudança de comportamento, 
levando-os a exercer o seu papel na sociedade com dignidade, seriedade e 
responsabilidade. 

▪ Ampliar o serviço de abordagem social para o enfrentamento à exploração sexual 
de adolescentes e o combate ao trabalho infantil. 

▪ Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres buscando a 
atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, não 
governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias 
efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e construção 
da autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos 
agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência. 

▪ Viabilizar a criação da Comissão Especial de Direitos da Mulher Vitimizada, 
visando articular as ações e serviços de diferentes setores como a Assistência 
Social, a Justiça, a Segurança Pública e a Saúde, buscando a ampliação e a 
melhoria da qualidade do atendimento às mulheres em situação de violência. 

▪ Priorizar as oportunidades de emprego e renda às mulheres vítimas de violência 
doméstica através de vagas de cursos de qualificação e inserção no mercado de 
trabalho. 
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▪ Criar o Programa de Atendimento ao Idoso Vulnerável, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, através da viabilização de internação de idosos em ILPIs 
(Instituições de Longa Permanência para Idosos) em situação de vulnerabilidade 
econômica, de saúde e social por falta de vínculos familiares. 

▪ Viabilizar a criação do Plano de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa com 
Deficiência, em ação conjunta com a Secretaria de Segurança e Cidadania e o 
CONDEFI. 

▪ Articular a inserção de pessoas em situação de rua na inclusão produtiva junto aos 
empresários e associações locais visando a reintegração à sociedade e o resgate 
da dignidade. 

▪ Promover ações de educação alimentar e nutricional, conscientização 
socioambiental e viabilização de espaços para hortas urbanas comunitárias, 
visando o acesso da população em vulnerabilidade social a alimentos saudáveis e 
de qualidade. 
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MEIO AMBIENTE 

 

▪ “Programa mar limpo”, com ações visando ao combate do lixo no mar. 

▪ Criação do Plano Municipal de Mata Atlântica. 

▪ Ações visando a proteção das áreas ciliares, fomentando Políticas Públicas para a 
formalização da preservação dessas áreas.  

▪ Ações ambientais voltadas a conservação das áreas de Mangue. 

▪ Revisar e aprovar o Plano Municipal de Arborização Urbana, contemplando os 
conceitos de Floresta Urbana. 

▪ Ampliar a Coleta Seletiva, fomentando a instalação de novos Locais de Entrega 
Voluntária – LEV pelo município. 

▪ Gestão junto a Companhia de Saneamento Básico a fim de acelerar as obras de 
infraestrutura sanitária, principalmente na região do extremo norte de Bertioga. 

▪ Modernizar a Guarda Ambiental e Fiscalização, utilizando recursos tecnológicos 
para auxiliar as vistorias e procedimentos. 

▪ Revisar o Código Ambiental do Município. 

▪ Ampliar o monitoramento das áreas protegidas. 

▪ Compatibilizar o progresso do Município alinhado ao desenvolvimento sustentável. 

▪ Viabilizar a criação do Centro de Educação Ambiental / orquidário e bromeliário 
Municipal, contemplando as ações salas de capacitação e reuniões, biblioteca 
ambiental, caminho das sensações, ampliação da feira de orgânicos. 

▪ Elaborar e aprovar o Plano Municipal de Educação Ambiental. 

▪ Elaborar sistematização das informações sobre o sistema de logística reversa 
implantados no Município. 

▪ Desenvolver parcerias com universidades visando à elaboração de estudos sobre 
os recursos hídricos, fauna e flora do município, bem outras parcerias que visam a 
proteção dos ecossistemas afetos. 

▪ Reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente, visando aperfeiçoamento dos 
sistemas operacionais e capacitação dos agentes públicos. 

▪ Consolidar o 1º meliponário de abelhas sem ferrão, visando a promoção da 
geração de renda e preservação da fauna e flora. 

▪ Monitorar e fomentar Políticas Públicas com vistas a adaptação de mudanças 
climáticas no Município de Bertioga. 

▪ Fomentar parcerias e iniciativas para criação de estruturas ambientais que visam o 
bem-estar ambiental, estudos científicos e educação ambiental. 
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▪ Ampliar efetivamente a utilização de plataformas digitais para divulgação 
ambientais do município. 

▪ Ampliar sistema de geointeligência na administração municipal. 

▪ Intermediar por meio de parcerias com o terceiro setor ou demais entidades 
públicas a criação do centro de reabilitação e soltura de animais silvestres. 

▪ Melhorar a execução dos planos setoriais, criando ferramentas de gestão, 
aprimorando as já existentes. 

▪ Ampliar as ações em parceria com a Secretaria de Educação, visando as 
atividades sócios ambientais, contemplando visitação, estudo do meio, oficinas 
ambientais, formação do corpo docente das unidades escolares, bem como o 
discente. 
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ESPORTE E LAZER 

 

▪ Implantação do “Projeto Rua Feliz”, que irá movimentar os bairros de Bertioga, 
levando brincadeiras e gincanas para crianças, jovens e adultos, utilizando as ruas, 
praças, quadras e ginásios poliesportivos, transformando os fins de semana de 
nossa cidade, (em parceria com a Cultura). 

▪ Ampliação do atendimento no esporte social (escolinhas) com mais modalidades. 

▪ Ampliar modalidades esportivas e número de atendidos (hoje mais de 4.000 alunos 
em toda a cidade), já houve uma descentralização em todos os bairros, abrindo 
novas oportunidades para crianças, jovens e adolescentes.  

▪ Ampliação dos espaços públicos de esporte e lazer. 

▪ Construção do Complexo Esportivo de Esportes Náuticos, com espaço totalmente 
adequado para a prática esportiva como: Canoa Havaiana (Va'a), Veleiros de 
pequeno porte (Catboat), Caiaques entre outros. 

▪ Implantação de mais três complexos esportivos de praia, localizados nas praias do 
*Rio da Praia, Indaiá e Boracéia* com quadras de beach soccer, vôlei de praia, 
futevôlei, beachtennis. 

▪ Estruturação dos clubes de futebol amador. Auxiliar na formalização da Liga de 
Futebol Amador e transformar os campos de futebol em praças esportivas mais 
amplas, melhorando as suas estruturas e dando opções de lazer para toda a 
comunidade. 

▪ Ampliação e diversificação dos eventos esportivos. Chegamos a atingir quase 90 
eventos esportivos em um ano e isso chamou a atenção de parceiros em todos 
país interessados em trazer seus eventos esportivos para nossa cidade. Os 
eventos locais foram reestruturados e abriram a possibilidade de abranger mais 
modalidades através da parceria com as associações de atletas.  

▪ Criação de PPP (parceria público/privada) para o esporte de alto rendimento. 

▪ Ampliação dos torneios e competições municipais. 

▪ Com a ampliação e descentralização dos equipamentos públicos de Esportes, 
iremos avançar ainda mais no lazer, trazendo junto as crianças, jovens, adultos, 
oportunidade e entretenimento esportivo em todos os bairros de nossa amada 
Bertioga. 
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GOVERNO E GESTÃO 

 

▪ Aperfeiçoamento da estrutura de Ouvidoria com expansão de canais de 
relacionamento com a população. 

▪ Criação de programa de conscientização dos jovens sobre Cidadania e Direitos, 
criando um projeto nos moldes do Parlamento Jovem, com a eleição de vereadores 
e Prefeito Adolescente, de modo a incentivar a presença da juventude na política, e 
conscientizá-los acerca de seus direitos e obrigações. 

▪ Aperfeiçoamento da estrutura de Controladoria e qualificação periódica do 
funcionalismo para melhor acompanhamento e cumprimento das diretrizes do 
Tribunal de Contas. 

▪ Casa dos Conselhos – melhorar estrutura física e buscar através de campanhas de 
comunicação maior participação da população em geral dos temos de importância 
local. 

▪ Expansão do Gabinete Itinerante, aumentando a descentralização de atendimento 
a população em pontos estratégicos da cidade, nos moldes do Vila do Bem 
Regional Norte. 
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HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

▪ Avançar com a Regularização Fundiária nos núcleos de Interesse Social e de 
Interesse Específico.  

▪ Concluir os processos de Regularização Fundiária conveniados com programa 
CIDADE LEGAL e ITESP.  

▪ Realizar intervenções urbanísticas nos núcleos de interesse social, onde há 
carência de infraestrutura urbana.  

▪ Captar recursos para produção de habitação de Interesse Social.  

▪ Aplicar as ações de congelamento nos assentamentos precários.  

▪ Rever a lei de ZEIS, para os núcleos regularizados REURB-S, que seja possível a 
regularização das edificações existentes e criar regras para as reformas e 
ampliações.  

▪ Criar meios para Aplicação da Assistência Técnica Habitacional de Interesse 
Social.  

▪ Acompanhar conclusão das obras do Conjunto Habitacional do Projeto de 
Reurbanização Integrada de Vicente de Carvalho II, CDHU – Gov. Estadual.  

▪ Implantação do Banco de Materiais.  

▪ Iniciar a construção das unidades habitacionais na Aldeia Indígena Rio Silveira.  


