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DIRETRIZES GERAIS DO PLANO DE GOVERNO 

 
 

A gestão Ademário Oliveira 2017/2020 foi a que organizou as finanças do 

Município e devolveu sua credibilibidade institucional junto aos demais orgãos e esferas da 

Administração e Poder Judicário, incluindo aí o Ministério Público. 

A desorganização administrativa encontrada no início do governo, fruto do estado 

famlimentar deixado pela administração anterior, fez com o que passado inúmeras vezes 
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governasse o presente para sanar as pendências encontradas, bloqueando o 

desenvolvimento futuro. Podemos citar como exemplo as dívidas junto à Previdência que 

impossibilitaram a obtenção de Certidão de Regularidade junto à Receita Federal e 

consequentemente que fossem firmados inúmeros convênios e a perda de recursos da 

urbanização da Vila Esperança e Vila dos Pescadores pelo não atendimento às regras do 

Programa na gestão anterior. 

Mesmo com tudo isso, o Governo Ademário Oliveira conseguiu “furar” este 

bloqueio do passado e concretizou inúmeros projetos que há anos a cidade acalantava. 

Podemos citar, entre outros: o Bom prato, a Reabertura do Hospital Municpal, a 

concretização do sonho de uma Faculdade de Medicina na cidade, o Centro de 

Hemodiálise, o maior programa de Regularização Fundiária da história de Cubatão, a 

Reurbanização do Jardim Casqueiro, obras de drenagem e o contrato com a SABESP 

garantindo o maior invesitimento de saneamento básico já visto na cidade. 

Com o pagamento dos servidores em dia, inclusive com a reunificação da data de 

pagamento dos servidores (distinção perpetrada na gestão anterior) chega o momento, 

num segundo mandato, de planejar para governar a cidade antecipando os problemas e 

criando suas soluções. Agora é a hora do salto qualitativo de Cubatão, tornando-a uma 

cidade mais inteligente e sustentável. 

Nosso grande desafio começa com uma revolução tecnológica, para transformar 

Cubatão numa “smart city”, usando as ferramentas tecnológicas para diagnosticar, avaliar, 

otimizar, incrementar a intersetorialidade e promover ações transversais nas diferentes 

áreas e políticas públicas da Prefeitura.  

A implantação do SEI (Sistema Eletrônico dee Informações) com um sistema de 

processos eletrônicos e a criação de Cadastros e Banco de Dados em todos setores da 

Adminstração (Cadastro Imobiliário, Habitacional, assistência social, educação, saúde, 

obras, etc) condensando todas essas informações num CADASTRO MULTIFINALÍTARIO 

trará agilidade, eficiência, tranparência dos atos públicos modernizando a Administração 
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Pública e melhorando o atendimento à população.  

A tecnologia usada com inteligência atua decisivamente nos indicadores de 

Segurança Pública. O monitoramento da cidade aliada a implementação da Guarda 

Municipal tornará a cidade mais segura. 

A CUBATÃO + INTELIGENTE que propomos é também uma cidade mais 

sustentável. Reforçamos nosso compromisso com o meio ambiente, onde os esforços de 

recuperação ambiental deu a  Cubatão o título de “Cidade Símbolo da Ecologia” e 

realizaremos as ações necessárias para o enfrentamento da questão do lixo com um Plano 

de Gestão de Resíduos Sólidos e a recuperação ambiental nas urbanizações em 

ocupações em áreas de APP’s. 

Remodelar a cidade passa necessariamente pelo Planejamento. É necessario 

planejar a cidade como um todo através da Revisão do Plano Diretor e elaboração dos 

respectivos planos e politicas setoriais. É urgente uma ampla revisão da nossa legislação 

urbanistica com uma nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de obras e legislação 

que garanta a apolicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, além da criação legal 

dos bairros em Cubatão. 

A força do Pólo Industrial ainda é muito importante, mas não pode ser mais 

considerada como o único grande motor de desenvolvimetno econômico e gerador de 

empregos na cidade. É preciso que a cidade se reinvente, incrementando o Turismo, a 

Cultura, a Economia Solidária e o incentivo às pequenas e médias empresas para um novo 

ciclo de desenvolvimento econômico e empregabilidade. 

No Turismo Cubatão tem a possibilidade de implantação de uma gama de roteiros 

voltados ao Turismo Ecológico explorando seus aspectos e belezas naturais. Para tanto 

será necessária a revitalização de nossos Parques, o que se dará através da concessão  e 

parceria com a iniciativa privada,. Aliando  turismo e cultura  promoveremos nosso 

Patrimônio histórico e a realização de festivais nossa cidade poderá se tornar um grande 

pólo gerador do Turismo Cultural. Além disso pode-se expandir o Turismo de Base 
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Comunitária e o Turismo Industrial.   

Na Cultura, será priorizada a valorização de nossos talentos locais, a realização de 

Festivais, inclusive nas áreas mais periféricas, não só levando a cultura forma tradicional a 

essas áreas mas também revelando à cidade os talentos e as formas de expressão 

artísticas da nossa periferia, a valorização de nosso patrimônio histórico e cultural e a 

implantação de cursos voltados á industria da cultura como forma de qualificação 

profissional principalmente à população mais jovem (áudio visual, criação, fotografia, 

música, dança, etc). 

Todas essas ações, além de trabalhar a autoestima do cubtense, transformará 

Cubatão num pólo gerador de inúmeros empregos.  

Uma cidade mais inteligente e sustentável é também uma cidade mais saudável. A 

saúde não pode ser vista apenas como a cura de doenças mas também como um conjunto 

de ações de prevenção. Nesse sentido, o aprofundamento do trabalho de intersetorialidade 

entre saúde, educação e assitência social será fundamental.  

As ações na área de saúde, durante o primeiro mandato foram enormes: a 

reabertura do Hospital e a inauguração do Centro de Hemodiálise, além da Faculdade de 

Medicina tendo o hospital municipal como hospital  

Escola revelam o quanto se caminhou nesta área. 

 

No segundo mandato, o fortalecimento da Atenção Básica é fundamental. Um dos 

grandes desafios será aumentar a oferta de exames e cirurgias, reduzindo o tempo de 

espera da população.  

Na área da habitação, Cubatão perdeu a “janela” dos programas Federais PAC e 

MCMV durante a gestão anterior, não apresentou novos projetos e o que é pior, perdeu 

recursos já contratados como no caso das urbanizações de Vila Esperana e Vila dos 

Pescadores. Além de não realizar nada em termos de produção habitacional (as únicas 

unidades entregues tiveram sua capatação de recursos, licenciamento, licitação e início de 
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obras ainda na gestão Clermont Castor), por questões político partidárias, boicotou o 

programa Serra do Mar o que fez com que a população de Pilóes, por exemplo, fosse 

excluída do mesmo. 

Tendo em vista que os recursos federais e estaduais escasseiam e praticamente 

acabaram nas faixas de maior vulnerabilidade, o Município procurou novas fontes de 

custeio principalmente com a celebração de TAC’s destinando recursos para o Fundo 

Municipal de Habitação. Outro grande viés a ser trabalhado dentro da Política Habitacional 

é urbanização das áreas ocupadas, consolidando as famílias no local onde vivem com a 

garnatia de saneamento básico, e toda a infraestrutura como energia elétrica, drenagem 

pavimentação e recuperação ambiental. Tudo isso será feito através de programa de 

Assitência Tecnica em Habitação de Intersse Social (ATHIS). 

Continuar o trabalho feito com a titulação de loteamentos irregulares é também 

uma outra meta que trará desenvolvimento ao Município. Foram regularizados o Conjunto 

Habitacional Jardim Real, a Vila São José Parte Nova e o Jardim nova República. Neste 

segundo mandato a projeção é de continuidade e término das regularizações já em 

andamento, ou seja: Beira Rio, bairros Cota, Vila Natal, Caminho 2, Costa Muniz, Ilha 

Caraguatá, Ponte Nova e Vila São José Parte Velha e em conjunto com a CDHU os 

Conjuntos Habitacionais São Francisco, São Judas Tadeu, Mario Covas, João Paulo II, 

Vila Harmonia, Parque dos Sonhos e Imigrantes I e II. 

A execução de nenhuma das políticas acima será possível sem a peça 

fundamental que é o servidor. A valorização do servidor se dará em dois exiso. 

O primeiro refere-se a instituição de uma polítca de RH onde o treinamento e 

capacitação serão uma constante durante todas as fases, treinamento obrigatório ao 

ingressar no serviço público, a criação de uma escola permanente de cursos e a ampliação 

de convênios com universidades, a exemplo do que foi feito com a UNISANTOS, para a 

graduação, extensão e pós graduação dos servidores. Além disso, a capacitação do 

servidor para o atendimento ao público sem qualquer tipo de discriminação e respeitando 
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seus direitos (negros, mulheres, idosos, população LGTQI+). Essa preparação acompanha 

oo ingresso, todas as fases do serviço público e vai além, prepara o servidor para a sua 

aposentadoria com um planejamento para o novo viver. 

O outro eixo refere-se ao estabelecimetno de um efetivo Plano de Carreiras para 

todos os servidores (e não somente para classes eseecíficas) bem como a melhoria das 

condições de trabalho com a reforma e/ou readequação dos próprios e equipamentos 

públicos, a compra de mobiliário ergométrico, etc e o planejamento para o pagamento de 

créditos devidos ao servidor acumulados durante várias administrações. 

Uma efetiva e real Reforma na Estrutura Administrativa do Governo trará a 

valorização e eficiência tão sonhadas no setor público. 

Estes serão, com certeza, enormes desafios ainda mais se levarmos em 

consideração a entrada em vigor da Lei Complementar nº 173/20 que limita e impede a 

assunção de novos  gastos públicos.  

Contudo o governo Ademario Oliveira continuará com uma característica 

norteadora muito importante: a seriedade no trato da coisa pública e com os gastos 

através do combate à corrupção.  

A eficiência nos gastos públicos e a modernização da arrecadação tributária 

gerando o aumento de receita continuarão a ser marcas registradas de governo: no 

primeiro mandato os contratos foram renegociados e seus valores drasticamente 

reduzidos, os pagamentos de fornecedores estão sendo efetuados em dia, o que não gera 

encargos financeiros tais como multas e correção monetária. Foi implantado o Diário 

Oficial Eletrônico e o BEC como forma de econômia e transparência. 

E já que estamos falando em transparência, a cidadde de Cubatão que se 

encontrava nos últimos lugares do ranking do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

ascendeu signitivamente  de posição.  

Controle dos gastos púbicos, transparência e participação popular são as 

ferramentas fundamentias para o combate á corrupção, o que o governo tem feito 
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sistematicamente.  

A reativação e a criação dos Conselhos Municipais (Cultura, Habitação, 

Assistência, Condição Feminina, Meio Ambiente, Juventude, etc) é o maior instrumento de 

participação da sociedade civl e da população em geral nas decisões e fiscalização da 

gestão e dos recursos públicos.  

 Enfim , essas são as diretrizes gerais do Plano de Governo de Ademário Oliveira 

Prefeito e Ivan Hildebrando vice prefeito para a gestão 2021/2024 porque Juntos somos 

mais Fortes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

• Instituir o Sistema Municipal de Assistência Social do Município de Cubatão 

(SUAS/Cubatão); 

 

• Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de acordo 

com o diagnóstico da demanda do território onde há cobertura do CRAS; 

 

• Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio assistenciais, definir 

padrões de qualidade e programar mecanismo de valorização, controle e 

avaliação dos serviços das entidades parceiras da Prefeitura; 

 

• Implementar a Vigilância Socioassistencial conforme prevê o Sistema Único 

de Assistência Social com objetivo de identificar tendências territoriais e 
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regionais, de modo a subsidiar o planejamento das provisões sócio 

assistenciais assegurando a resolutividade e eficácia, definindo indicadores, 

índices e taxas para monitoramento e avaliação do modelo sócio assistencial 

em todas as suas dimensões; 

 

• Implantar o Serviço de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua; 

 

• Implantar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

 

• Estruturar adequadamente o Cadastro Socioassistencial (CADUNICO e 

outros) no município;  

 

• Instituir o Programa de Segurança Alimentar no município para atendimento a 

população em vulnerabilidade social. 

 

• Efetivar as Políticas Públicas de Direitos Humanos; 

 

• Promover a transversalidade das ações afirmativas por meio do diálogo 

intersetorial e multidisciplinar, no sentido facilitar o acesso a bens e serviços, 

resultando em melhoraria da realidade de vida dos mais vulneráveis; 

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

• Parceria com instituições por meio de projetos para investimentos em 

locais e equipamentos específicos para atender o público PCD; 

• Elaborar o plano municipal da pessoa com deficiência. 

 

MELHOR IDADE 

• Criar projetos que valorizem o saber popular e experiências de vida do idoso, 

garantindo a autoestima e a valorização pessoal  (contadores de histórias e 

experiências profissionais); 

• Implantar a CASA DIA, para atendimento ao idoso com grau I de 

dependência, voltado às famílias que necessitam trabalhar e não possuem 

quem possa permanecer em casa cuidando do idoso; 
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JUVENTUDE 

• Fortalecer espaços institucionais capazes de impulsionar políticas públicas de 

juventude de forma Intersetorial e promover a participação dos jovens na 

elaboração e avaliação das políticas.  

• Elaborar o plano municipal da juventude  

. 

MULHER 

• Ampliar os serviços do Centro de Referência da Mulher com oferta de 

assessoria jurídica, psicológica e assistencial às mulheres; 

• Instituir uma rede intersetorial de atendimento a mulher vitima de violência; 

• Fomentar programas de fortalecimento e empoderamento ao papel da mulher 

na sociedade; 

 
 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

 

As políticas culturais de Cubatão deverão ser alicerçadas nos seguintes princípios: 

 

a) Mapeamento Cultural – constante reconhecimento e monitoramento das atividades 

artísticas e de seus fazedores. 

b) Formação Cultural - promoção de atividades formativas nas diversas áreas 

artísticas, de forma descentralizada. 

c) Ação Cultural – apoio e incentivo às apresentações culturais, nos principais 

espaços públicos e nos bairros da cidade.  

d) Economia Criativa – promover o conceito da economia criativa com o intuito de 

fortalecer o surgimento de novas práticas para a geração de emprego e renda. 

e) Patrimônio Cultural – reconhecimento, preservação e restauração dos 

monumentos e  edificação históricas sob a tutela do Município 
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f) Incentivo a Cultura – financiamento as atividades culturais por meio de editais 

públicos; 

 

PRINCIPAIS PROPOSTAS 

 

a. Aprimorar e fortalecer os mecanismos de gestão instituídos pelo Sistema 

Municipal de Cultura, em especial o cumprimento das metas do Plano Municipal 

de Cultura  

 

b. Instituir o programa de formação cultural nas diversas áreas e níveis de 

aprendizagem, buscando ampliar as parcerias junto as instituições de ensino, 

empresas privadas e demais colaborações que permitam a formação continuada 

e descentralizada; 

 

c. Estabelecer um novo Calendário Cultural junto a comunidade artística, buscando 

atender as diversas manifestações artísticas, suas memórias e inovações; 

 

d. Fortalecer e ampliar as ações de difusão cultural com a realização de atividades 

culturais diversas nos principais espaços públicos da cultura, em escolas 

municipais, praças e demais locais da cidade; 

 

e. Valorizar e apoiar a preservação e realização das atividades culturais tradicionais, 

suas festas e demais formas de manifestação; 

 

f. Criar a Lei de Incentivo a Cultura em âmbito municipal visando fomentar a cadeia 

produtiva por meio de editais públicos;  

 
g. Organizar festivais de cultura nas a´reas periféricas da cidade incentivando 

programas culturias voltados aos jovens 

 
h. Fotalecer as ações culturais desenvolvidas na Estação das Artes “Alessandra 

Palucci” 
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EDUCAÇÃO. 

 

Educação Infantil 

•  Adequar e implementar o Plano Municipal Pela Primeira Infância, 

promovendo ações intersetoriais entre as políticas de Educação, Saúde e 

Assistência Social; 

•   Garantir a busca ativa das crianças evadidas do sistema regular de ensino 

através dos sistemas de   acompanhamento   ofertados   pela  rede   de   

proteção   à   criança  e   ao adolescente  (Conselho  Tutelar  e  Conselho  

Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do Adolescente); 

• Expandir o Projeto de Musicalização para todos os alunos da Educação 

Infantil; 

•   Garantir a qualidade da Educação Infantil com avaliações definidas pelos 

parâmetros nacionais de qualidade; 
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Ensino Fundamental 

•   Garantir  que  todas  as  crianças  estejam  alfabetizadas  até  o  final  do  

segundo  ano  do ensino fundamental; 

•   Ampliar vagas   de   período   integral   aos   estudantes   dos   anos   

iniciais   do   Ensino Fundamental, priorizando aqueles em situação de 

vulnerabilidade social e dificuldade de aprendizagem; 

•   Garantir a manutenção e ampliação das atividades de Bandas e Fanfarras 

Estudantis na Rede Municipal, como diversidade e complementação de 

ensino. 

•   Participar de  avaliações  institucionais  promovidas  pelo  Governo  Federal  

e  Estadual, assim  como  implementar  avaliações  municipais  para  

acompanhar  os  processos  de ensino-aprendizagem e traçar estratégias 

que garantam o desenvolvimento dos alunos do Ensino Fundamental; 

•   Investr na aquisição de tecnologias educacionais assegurando a 

diversidade  das propostas pedagógicas; 

•   Garantir  Recuperação  Paralela  a  todos  alunos  de  baixa  aprendizagem  

em  ambiente apropriado e horários que facilitem sua participação; 

•   Sistematizar a avaliação diagnóstica e contribuir para monitorar e apoiar a 

melhoria da educação do município; 

 

•   Garantir que as unidades de ensino disponham de biblioteca e ou ambiente 

equipado com tecnlogia e internet para acesso dos estudantes matriculados; 

•   Garantir aulas de língua estrangeira  (inglês)  a  partir  das  séries  inicias  

do  ensino fundamental; 

•   Oferecer atividades pedagógicas de contraturno nas áreas abaixo descritas: 

 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

•   Elevar, gradativamente, a escolaridade média da população de jovens 

maiores de 15 anos e adultos por meio de ações intersetoriais envolvendo 

as políticas de assistência social e educação; 

•   Garantir o   acesso   gratuito   a   exames   de   certificação   de   conclusão   

do   Ensino Fundamental; 
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•   Garantir a continuidade  do  ensino  híbrido (aulas presenciais e  remotas)  

tendo como base as escolas dos bairros que possuam maiores demandas; 

 

Educação Especial 

 

•   Garantir  o  Sistema  Educacional  Inclusivo  na  Rede  Municipal  de  modo  

que  todas  as escolas tenham o apoio do Professor de Educação Especial 

(LBI – Lei n°13.146, de 6 de julho  de  2015)  e  Sala  de  Recursos  

Multifuncional  como  orientação  nas  práticas inclusivas; 

•   Garantir  conforme  a  Lei  nº  12764,  de  27  de  dezembro  de  2012,  o  

acompanhante especializado  no  contexto  escolar  para  alunos  com  

Transtorno  do  espectro  autista, seguido de orientações do Professor 

Regente e do Professor de Educação Especial. 

•   Garantir Escola Exclusiva apenas para os alunos com múltiplas deficiências; 

•   Remodelar  o  atendimento  dos  adultos  com  deficiência  nas  oficinas  

pedagógicas  da Escola Exclusiva; 

 

Escola Técnica de Música e Dança "Ivanildo Rebouças da Silva" 

•   Fortalecer e   regulamentar   a   Escola   Técnica   como   espaço   de   

complementação pedagógica para alunos da rede pública; 

 

Gestão Pedagógica 

•   Revitalizar o Fórum Permanente de Acompanhamento das metas traçadas pelo 

Plano Municipal de Educação; 

•   Estabelecer  diretrizes  curriculares  para  o  município  que  estejam  de  acordo  

com  o Currículo Paulista e BNCC; 

•   Promover a articulação intersetorial através do Programa Saúde na Escola 

(PSE); 

•  Viabilizar estudos de campo para ampliar e consolidar os projetos 

pedagógicos das escolas; 

•   Instituir a Semana  do  Educador,  um  espaço  anual  no  mês  de  outubro,  

reservado  para  cursos, aperfeiçoamento   e   valorização   dos   

educadores,   em   comemoração   ao   Dia   do Professor; 

•   Instituir  no  calendário  anual  as  Olimpíadas  Escolares  do  conhecimento:  
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Raciocínio Matemático, Feira de Ciências, Literatura, Musical, Soletração, etc. 

•   Retomar a Escola de Pais, programa de integração Pais/Escola, abrindo 

espaços para os pais  participarem  da  vida  escolar  de  seus  filhos,  

estabelecendo  uma  relação  de confiança    com    pais    e    educadores,    

facilitando    o    processo    motivacional    na aprendizagem do aluno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREGO 

 

• Implantar programas complementares de formação e qualificação 

profissional, inclusão produtiva, bem como fomentar o empreendedorismo, 

cooperativismo, associativismo e microcrédito, objetivando o 

desenvolvimento de famílias e pessoas, em especial da juventude, para que 

os beneficiários dos programas sociais consigam autonomia econômica e 

assim superar a situação de vulnerabilidade social 

• Implantar o projeto ProJovem Trabalhador, em parceria com a iniciativa 

privada e outras instâncias de governo, visando ampliar o atendimento aos 

jovens de 15 a 29 anos excluídos da escola e da formação profissional; 

• Incrementar a qualificação dos vulneráveis das diversas faixas etárias, 

objetivando a autonomia econômica 
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• Capacitar MEI’s, pequenas e médias empresas em procedimentos licitatórios 

a fim de se tornarem fornecedoras da Prefeitura e outros órgãos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTE E LAZER 

 

• Promover o lazer e atividades de convivência para idosos, preferencialmente 

nos locais/bairros onde moram; 

• Fomentar as práticas esportivas na cidade com competições escolares, por 

bairros, etc 

• Estimular a formação de nvos atletas 

• Fechamento de vias públicas e/ou utilizando-se de praças e equipamentos 

públicos aos domingos tranformando-as em ruas de lazer e estimulando a 

prática de esportes e ações de cultura tais como apresentações musicais, 

arte de rua, etc  
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HABITACÃO 

 

Aspectos Gerais: 

• Utilizar os instrumentos urbanísticos e fiscais previstos no Estatuto da Cidade e na 

legislação de Regularização Fundiária para o fomento da politica habitacional do 

Município 

• Promover a integração da política habitacional com as áreas de meio ambiente, 

saúde, educação, cultura, esporte, turismo e assistência social, entre outros 

• Fomentar o Trabalho Social em Habitação em todas as etapas dos programas da 

política habitacional através dos eixos de Mobilização e Organização Comunitária, 

Geração de Emprego e Renda e Educação Patrimonial 

• Estímular á participação da População em todas as fases e programas da Política 

Habitacional 
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• Implementar as Câmaras Comunitárias de Mediação fazendo dos moradores e 

lideranças os protagonistas na resolução dos conflitos relativos à produção e 

regularização fundiária 

 

 

Programa de Produção de Novas Unidades Habitacionais: 

• Priorizar a construção de novas unidades habitacionais em locais já dotados de 

infraestrutura e equipamentos urbanos 

• Implantar a produção das unidades habitacionais em 02 frentes distintas, a saber::  

a) - famílias do Grupo I do Programa Casa Verde e Amarela e de 

alta vulnerabilidade social e 

b)  - moradores de Cubatão que pagam aluguel 

• Execução de projeto Habitacional voltados para o servidor público municipal 

• Implementar nos novos projetos habitacionais o uso misto (habitação e comércio) 

como forma do condomínio auferir renda e/ou assegurar a subsistência do pequeno 

comerciante ex ocupante de área de remoção 

• Elaboração de cadastro onde os munícipes de forma geral possam se inscrever 

para novos programas habitacionais 

• Construção de unidades habitacionais em pre´dios com elevador aumetnando assim  

o aproveitamento da terra escassa e melhorando a acessibilidade e condição de 

vida principalmente dos idosos e portadores de deficiência 

Programa de urbanização de Favelas: 

• Consolidar o maior número de famílias possível evitando ao máximo as remoções, 

assegurando a permanência na área ocupada com melhoria das condições de 

habitabilidade e sustentabilidade urbanística, social,e ambiental 

• Criar  Programa de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social que 

poderá ser efetuado através de convênios com Universidades e/ou com os órgãos 

de classe como o CAUS e o CREA para a atuação na urbanização das áreas de 

assentamentos informais consolidados. 

 

 

Programa deRegularização Fundiária de Loteamentos Irregulares 

• Elaborar legislação para a regularização fundiária em âmbito municipal tanto para a 

REURB –S (Interesse Social) quanto para a REURB –E (interesse Específico) 
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• Elaborar legislação para a regularização das construções erigidas em loteamentos 

irregulares ou assentamoentos informais  

• Priorizar os loteamentos de REURB – S (Interesse Social) em especialaqueles 

implantados pelo Município (Vila Natal, Caminho 2, Costa Muniz, Projetos São 

Pedro, São José e São Benedito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 
 

 

Figura: Revoada dos Guarás 

 
Imagem: Marcus Cabaleiro – 2020  
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Linhas de atuação 

 

✓ Educação Ambiental; 

✓ Gestão e Saneamento Ambiental; 

✓ Licenciamento Ambiental; 

✓ Fiscalização Ambiental; 

✓ Acompanhamento dos Conselhos Ambientais; 

✓ Gestão dos Fundos Ambientais; 

Objetivo 

 

Desenvolver, promover e implementar políticas públicas ambientais que 

proporcionem o desenvolvimento aliado à gestão sustentável dos recursos naturais. 

 

Principais Propostas 

 

✓ Promover a recomposição da vegetação das matas ciliares e de áreas 

degradadas, visando à proteção dos corpos d água e mangues; 

✓ Promover a recomposição ambiental paisagística e arbórea nas áreas 

desocupadas pela Comissão de Combate de Construções Irregulares “Invasão 

Zero” da prefeitura; 

✓ Aprimorar os serviços de reciclagem, por meio da valorização dos catadores de 

material reciclável e modernização dos serviços de coleta e triagem, 

regularizando estes serviços junto às associações e cooperativas; 

✓ Instalar Ecopontos nos bairros do município, com objetivo de fortalecer a 

reciclagem e combater os pontos de descarte irregular;  

✓ Atualizar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e 

desenvolver o Plano Municipal de Drenagem Urbana; 
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✓ Implementar programas e projetos de Educação Ambiental de modo 

abrangente, inclusive por meio da Cultura, com presença nas Unidades de 

Ensino, comunidades e áreas sensíveis próximas dos manguezais e parques; 

✓ Implementar de modo regular um sistema de fiscalização, controle e 

gerenciamento dos resíduos sólidos de cargas, dos modais rodoviário e 

ferroviário, no pólo industrial e ao longo das rodovias e ferrovias que cruzam o 

município; 

✓ Promover a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana, conforme 

preconizado na Lei Orgânica; 

✓ Promover projetos comunitários que visem à operação de viveiros de mudas 

nos Parques Ecológicos; 

✓ Promover e fomentar a limpeza de manguezal com a utilização de ecobarreiras 

e/ou embarcações, bem como a realização periódica de mutirões; 

✓ Promover e fomentar projetos e programas voltados ao controle do consumo 

e redução de desperdício de água nos próprios públicos municipais, e 

incentivar a utilização da água de reuso; 

✓ Promover e fomentar projetos de turismo ambiental no Parque Ecológico Cotia 

Pará, que compreendam visitas, estudos e pesquisas dos sambaquis; 

✓ Implementar projetos de arborização em harmonia com os equipamentos 

públicos, nos bairros Papa João Paulo II, Jd. Real, Conjunto Imigrantes I e II, e 

Jd. Nova República, ofertando as áreas de seu entorno no cumprimento de 

ajustes e acordos ambientais; 
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, GOVERNANÇA E 

SERVIDORES 

 

• Estabelecer uma efetiva política de Recursos Humanos 

contemplando o seguinte: 

a) - treinamento obrigatório a todos os servidores que 

ingressam no serviço público municipal a fim de que 

conheçam o organograma das unidades administrativas do 

município, suas atribuições, a legislação municipal e onde 

couber na designação da secretaria deverá ser observado 

a experiência anterior e formação educacional do servidor 

 

b) qualificação permanente do servidor com a criação de uma 

Escola Permanente de Cursos, sem prejuízo da realização 

de cursos fora do âmbito da escola 
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c) Estabelecer convênios com universidades para o oferecimetno de 

descontos e/ou bolsas de estudos em cursos de graduação, 

extensão universitária  e pós graduação aos funcionários públicos  

  

d) aprimoramento do serviço de assistência social ao servidor 

com o diagnóstico e acompanhamento dos casos de 

absenteísmo, e estabelecimetno de polítcas para a 

recuperação e amparo dos servidores com problemas de 

drogadição, alcoolismo, etc  

 
e) realização de cursos de educação financeira e orçamento 

familiar aos servidores 

 
f)  preparação do servidor para a aposentadoria e o novo viver 

 

• Elaborar um novo Estatuto do Servidor tendo em vista que o 

atual data de 1959 

• Estabelecer um Plano de Carreiras 

• Efetuar o pagamento, de acordo com a disponibiidade 

financeira, das licenças prêmio, ainda que parceladamente. 

Pagamento deverá ser efetuado com ampla transpoarência. 

• Estabelecer metas e premiar os servidores do setor que 

conseguirem alcançar as mesmas 

• Implantar Sistema Eletrônico de processos 

• Estabelecer fluxogramas de procedimentos na Administração 

Púbica 

• Implantar o Cadastro Multifinalitário dentro do Município  

• Reestruturação Administrativa das Secretarias 

• Promover a eficiência no gasto público com o controle no 

desperdício de água e luz, com o reuso da água e otimização 

das receitas e despesas de todas as secretarias 

• Reforma e/ou estruturação dos próprios muncipais dos 

próprios municpais inclusive com a compra de mobiliário 

ergonômico  

• Concessão e/ou alienação de bens de uso dominial  
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• Concessão dos Parques Municipais visando sua 

reestruturação, implnatação de novos equipamentos, eficiência 

na gestão ofertando um melhor serviço à população 

• Modernização da Administração Tributária visando o aumento 

da arrecadação 

• Aprimorar os mecanismos de transparência pública no Município 

• Fomentar a estruturação dos Conselhos Municipais 

• Desenvolver mecanismos de controle interno, buscando a 

economicidade e a eficiência; 

• Ampliar a informatização de toda a Admnistração Pública incluindo aí a 

formação de bancos de dados e sistemas pertinentes a cada uma das 

pastas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Urbano 

 

• Elaborar novo Plano Diretor do Município 

• Elaborar nova lei de Uso e Ocupação do Solo  

• Elaborar novo Código de obras 

• Elaborar Lei de Abairramento criando os bairros de Cubatão 

• Elaborar legislação e implementar os instrumentos previstos no Estatuto da 

Cidade 

•   Elaborar legislação urbanística conceituando as vias públicas da cidade tais como 

ruas, praças, travessas, alamedas, etc. 

• Elaborar Plano de Mobilidade Urbana 

• Garantir a acessibilidade nos próprios, equipamentos e vias públicas 
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 SAÚDE 

 

CRIAR E EFETIVAR A CLÍNICA ESCOLA DO AUTISTA – DO MUNICÍPIO DE 

CUBATÃO, destinada ao tratamento de crianças e adolescentes com Transtorno do 

Espectro Autista – TEA, com atendimento 100 % gratuito. 

✓ Criar e Implantar o “Cartão Saúde” através de sistema informatizado para 

dispensação equânime de medicamentos padronizados pelo SUS. 

✓ Promover e Fortalecer a humanização, universalização e melhoria de todos os serviços 

da Saúde.  

✓ Fortalecer a parceria com Faculdade de Medicina aprimorando a integração ensino-

serviço;  

✓ Combater  as desigualdades no acesso aos serviços de saúde.  

✓ Fortalecer o Programa Saúde da família (PSF), promovendo a saúde, prevenindo e 

tratando doenças em domicílio, em especial aos idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida, integrado às redes de atenção à saúde;  
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✓ Fortalecera gestão e a prestação serviços de Vigilância em Saúde, em suas áreas de 

atuação:vigilância alimentar e nutricional, epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do 

trabalhador  

✓ Reduzir ainda mais a taxa de mortalidade infantil;  

✓ Ampliar o programa Saúde na Escola com programa de orientação sexual com ênfase ao 

combate à gravidez precoce entre adolescentes e jovens. 

✓  Ampliar a oferta de consultas e exames especializados nas Policlínicas Municipais, 

reduzindo o tempo para acesso a consultas e exames especializados;  

✓ Ampliar o nível de complexidade do Hospital Municipal (atendimento de cirurgia cardíaca, 

neurológica 

✓ Ampliar o banco de sangue 

✓  Incentivar o banco de leite materno 

✓  Criar clinica especializada para atendimento da saúde da mulher. 

✓  Reorganizar os programas de acesso a medicamentos 

✓   Qualificar a Assistência Farmacêutica, facilitando o acesso aos insumos estratégicos 

✓  Promover o controle de animais abandonados na cidade e combater os maus tratos. 

Combater o abandono irresponsável, fortalecendo as ações de bem estar animal junto à 

sociedade civil e Difundindo o tratamento ético e respeitoso aos animais.  

✓ Promover a Atenção Integral a Saúde do indivíduo com ênfase nas Áreas e populações 

de maior vulnerabilidade (Atenção Materno-Infantil, Saúde da Mulher, Saúde Mental, 

Saúde Bucal, Pessoa com Deficiência, Saúde do Idoso). 

✓ Manter a Rede da Linha de Cuidados de acordo com as diretrizes da Rede Cegonha 

garantindo o cuidado no pré- natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 

2 anos de vida. 

✓ Rastrear mulheres de 25 a 64 anos, com o objetivo de aumentar a detecção precoce de 

Câncer de colo uterino e de mama. Estimular o diagnóstico precoce por meio de 

implementação da Linha de Cuidado. 

✓ ampliar a Rede de Saúde Mental. 

✓ Reorganizar as Unidades Básicas de Saúde para atender a população em todos os ciclos 

de vida, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde com cuidado 

adequado e qualidade. 

✓ Reorganizar as Unidades de Saúde de Urgência e Emergência, ampliando a oferta de serviços 

e leitos para atender a população com o cuidado adequado, eficiência e qualidade.. 



 

 27 

✓ Controlar o risco sanitário relacionado ao consumo de produtos e serviços 

de interesse da saúde. 

✓ Aprimorar as ações de vigilância de fatores ambientais de riscos e agravos à saúde. 

✓ Aprimorar as ações contra doenças sexualmente transmissíveis compreendendo: 

a) - Disponibilizar/Otimizar testes rápidos de HIV/Sífilis para gestantes e 

parceiros assistidos pela Rede Cegonha, visando a redução da 

transmissão vertical. 

b) Tratar 100% dos casos de SÍFILIS diagnosticado na Unidade de Saúde de origem. 

c) Redução da infecção pelo HIV. 

d) Disponibilizar testagem de HIV/SÍFILIS nas populações mais vulneráveis. 

e) Sensibilizar a Sociedade para com pessoas que convivem com o vírus HIV, afastando a 

intolerância e resgatando a compreensão e a compaixão para esses cidadãos. 

f) Realizar e promover o Dia Mundial de Luta contra AIDS. 

g) Realizar ações educativas com a finalidade de promover o uso de preservativos pela população 

em geral e também as populações mais vulneráveis. 

h) Garantir a melhora na qualidade de vida do paciente. 

✓ Investigar todos os óbitos de mulheres em idade fértil 

✓ Controlar as arboviroses 

✓ Implantar políticas púbicas de prevenção e combate ao suicídio 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

• Implementar a Guarda Civil Municipal 

. 

• Ampliar o programa de Operação Delegada, com previsão de policiamento 

ambiental 

 

• Reestruturar e Ampliar o sistema de videomonitoramento com implantação de 

câmeras OCR em todas as entradas da cidade 

 

• Controlar as invasões com congelamento de áreas 

 

• Criar o Programa Municipal de combate a drogas 
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• Reorganizar os NUDEC’s 

 

 

• Reestruturar a Defesa civil que deverá comandar uma rede municipal de 

prevenção de riscos, calamidades e emegências 

 

• Manutenção e ampliação dos convênios com a Policia Militar e Corpo de 

bombeiros; 

 

• Celebrar convênios com a Policia Civil; 

 

• Fortalecer o sistema de combate à violência doméstica; 

 

• Reestruturar a Vigilância Patrimonial 

 
 

 

 

 

 

 

TURISMO 

 

• Estabelecer a classif icação do Município como Estância Turística  

• Fomentar o turismo Ecológico na cidade valorizando nossas  belezas 

naturais locais 

• Garantir a atuação do Grupo de Monitores Ambientais de Cubatão –  

GMAC,  

• Ampliar a formação de monitores para o ecoturismo.  

• Incentivar e Ampliar a adesão das indústrias que compõem o Polo 

Industrial ao Programa Fábrica Aberta à Comunidade.  

• Manter e ampliar o Turismo de Base Comunitária –  TBC  

• Ampliar o Projeto “Educando para o Turismo  

• Estimular o turismo náutico 

• Implantar um programa de passeios coletivos para idosos; 



 

 29 

• Criar Roteiro Histórico Turistico para um constante reconhecimetno dos valores dos 

bens culturais existentes no Município 

 

 

 


