Plano de Governo

Saúde
 Modernização do Hospital Municipal Mário Covas Junior, com foco
na humanização e rapidez no atendimento;
 Dar mais eficácia aos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde
com telemedicina e fisioterapia estendendo o horário de
atendimento;
 Garantir remédios gratuitos para toda a população;
 Garantir transporte com segurança e casa de apoio no Vale do
Paraíba para nossos pacientes em tratamento externo;
 Garantir a qualificação dos profissionais do Hospital e atenção Básica;
 Garantir a modernização do sistema SAMU;
 Garantir pleno funcionamento do Centro de Referência Animal,
retomando o programa de Posse Responsável, com castração,
chipagem e vacinação V12 e raiva;
 Valorização e ampliação da parceria com a Santa Casa em convênio
com o Hospital Albert Einstein;

Educação
 Faculdade de hotelaria e gastronomia (Fazenda Engenho D´ Água);
 Faculdade no Município curso híbrido (online e presencial);
 Contraturno escolar (reforço; aulas de matemática, português e
inglês; aulas de música e esportes);
 Wi-fi gratuito e funcionando;
 Conclusão do PEII Sul e novo PEII na Região do Perequê;
 Escola Técnica municipal (convênio ETEC e FATEC);
 Tablet para crianças que tiverem mais de 80% de frequência e notas
satisfatórias;
 Atender 100% de alunos do Ensino Fundamental em Escola Tempo
Integral;

 Implantar a Escola do Mar – cursos profissionalizantes de curta e
média duração, capacitando jovens na área naval;
 Construir Unidades Escolares novas;
 Implantar novas tecnologias nas escolas do município;
 Avançar na formação continuada de professores, coordenadores e
gestores;
 Fortalecer e ampliar parceria com a APAE de Ilhabela;

Mobilidade Urbana












Colocar os Aquabus em funcionamento com acessibilidade nos piers;
Ciclovia da Praia do Sino até Praia Grande;
Estender ciclo faixa/ciclovia para os bairros;
Aumento dos horários de transporte público, principalmente em
horários de pico;
Tolerância zero com a DERSA;
Implantação do SIM (Sistema Integrado de Mobilidade), envolvendo
ônibus, taxi, bicicleta e aquabus;
Dar continuidade na instalação de pontos de ônibus cobertos e
quando possível com recuo na via;
Melhorar o aplicativo de localização e tempo real dos ônibus para
facilitar o acesso e as informações;
Ampliar a quantidade de piers na Ilha-atuais 8 para 12;
Padronizar calçadas, tornando-as acessíveis;
Construção da Marina Pública de Ilhabela;

Turismo
 Retomar o calendário anual de eventos da Ilha;
 Concluir o Centro de Convenções no Saco da Capela;
 Concluir o licenciamento de quadrilátero marinho, para o
afundamento de navios, estimulando o turismo de mergulho
aquático;
 Melhoria das Trilhas com acessibilidade e mais segurança;
 Incentivar a criação de RPPN (Reserva Particular de Patrimônio
Natural), para criação de atrativos turísticos ecológicos;

 Desenvolver o turismo de base comunitária fortalecendo a
comunidade local;
 Alavancar o turismo de avistamento de aves e baleias;
 Criar o Porto dos Frades para facilitar o acesso à Ilha de Alcatrazes e
a Praia do Bonete;
 Reabrir museus: Museu da Cachaça; Waldemar Belizário, Museu
Náutico e Naufrágios;
 Criar nosso Aquário Municipal na Ilha das Cabras;
 Melhorar a Infra estrutura e a logística da para de Cruzeiros no Centro
Histórico, pensando trade turístico;
 Impulsionar o turismo de casamentos;
 Ampliar os cursos de formação e qualificação de profissionais.

Segurança
 Implantar um sistema moderno de monitoramento integrado;
 Estender atividade delegada também à Polícia Civil, com implantação
do Programa Delegacia da Mulher;
 Melhorar iluminação pública (orlas, ciclovias, praias e bairros);
 Melhorar o centro de operações integradas;
 Manter o Corpo de Bombeiros em parceria com o Governo do Estado;
 Aumentar o efetivo de Polícia Militar através da ampliação do
convênio da atividade delegada;
 Melhorar a estrutura da Defesa Civil;
 Ampliar projetos de conscientização e combate a uso de drogas,
violência e sexualidade precoce nas escolas;
 Implantar o Projeto JEPOM (Tiro de Guerra Municipal).

Desenvolvimento Social
 Criação da nova Secretaria de Habitação de Ilhabela;

 Trabalhar para realizar a maior regularização fundiária dos núcleos
irregulares;
 Fiscalizar e conter as invasões de terra;
 Implantar o Programa de Casas Populares;
 Dar continuidade ao Programa Habitação Legal;
 Ampliar oficinas de capacitação profissional do Fundo de
Solidariedade;
 Ampliar atendimentos na Casa do Idoso, com o compromisso de
reativar a Unidade do Sul e implantar a Unidade do Norte;
 Ampliar oficinas de capacitação profissional para jovens aprendizes;
 Ampliar projeto de atendimento à família em situação de
vulnerabilidade social.

Esportes
 Pista de skate Sul da Ilha: PEII Sul;
 Pista de skate Norte da Ilha no Centro Cultural da Salga;
 Incentivo à Vela, reativar a escola do Curral, recuperar a escola de
vela Lars Grael no Saco da Capela e a plataforma da Ponta das Canas;
 Ciclovia e pista de MTB;
 Ampliar o esporte de base e investir no esporte de competição;
 Ampliar o atendimento nos Polos de Educação Integrada (PEII) até às
22h00;
 Criar os projetos de férias e recesso escolar nos PEII´S;
 Manter os jogos estudantis em parceria com a Secretaria de
Educação;
 Ampliar as academias ao ar livre, criar as ruas de lazer e recreação
nos bairros;
 Melhorar e reformar quadras com problema de iluminação, pisos e
etc;
 Ampliar o projeto Praia Acessível;
 Ampliar o investimento no Programa Bolsa Atleta;
 Realizar transmissões ao vivo de eventos esportivos, valorizando o
atleta e possibilitando a divulgação de material para olheiros e
contratantes de outros clubes/municípios.

Cultura














Garantir parcerias Pés no Chão e Teatro Vermelhos;
Reativar os Centros Culturais no Sul e a Salga no Norte;
Cuidar e melhorar o Galpão das Artes;
Concluir o Projeto do Novo Centro Cultural do Tênis Clube;
Concluir o Projeto Cultural do Centro Cultural do Centro da Vila
(antiga Escola Gabriel);
Criar Cinema ao ar livre;
Manter e fortalecer o Programa Música na Praça;
Incentivar as Bandas e Músicos Locais;
Criar uma curadoria ligada ao Conselho de Cultura para definir de
forma justa e técnica, os músicos locais para apresentações de shows
e abertura de eventos em geral;
Transmissão de eventos ao vivo nas redes virtuais do município;
Resgatar a história cultural de caiçaras e negros e sua participação no
desenvolvimento do município;
Criar o Museu de História de Ilhabela – expondo a história, a cultura,
o folclore e as memórias do município.

