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“É fundamental seguir acreditando na política como única saída 
para os nossos problemas. O Brasil precisa de um projeto novo, 

que deve ser iniciado imediatamente nos municípios”. 
TIAGO CERVANTES
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PRIORIDADES 
DE GESTAÕ

Será prioridade deste novo governo o 

planejamento urbano, administrativo e turísti-

co objetivando a geração de riquezas para 

minimizar as desigualdades sociais, visando 

reduzir drasticamente a pobreza e eliminando a 

miséria de nosso município, focando no apri-

moramento da saúde e na elevação da qualida-

de da educação.
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Objetivando o desenvolvimento da cidade de 

Itanhaém, Tiago Cervantes e Rodrigo Dias decidi-

ram unir suas experiências e conhecimentos para 

formar uma coalizão de pessoas competentes e 

criativas com a finalidade de desenvolver Itanhaém 

em todo o seu potencial.

Conscientes dos desafios que envolvem a 

administração pública, e da maximização destes, 

em razão da histórica pandemia que assola toda 

humanidade, organizaram este plano de governo 

que se converge na palavra DESENVOLVIMENTO, 

pois entendem que é este o conceito que se faz 

necessário no cenário que está inserida a cidade. 

Desenvolvimento-Humano, Desenvolvimento-

Social, Desenvolvimento-Econômico, abarcando 

tudo isso em iniciativas viáveis nas mais diversas 

áreas que uma cidade com gestão inteligente 

precisa ter, utilizando-se de estudos, experiências 

e tecnologias, para o aprimoramento dos serviços 

de saúde, serviços de assistência social, geração de 

emprego e renda, educação com qualidade, poten-

cialização do turismo, modernização administrati-

va e uma gestão pública otimizada e eficaz.

Tudo isso será realizado com a experiência 

comprovada de Tiago Cervantes como vice-

prefeito da gestão municipal atual, em que 

liderou nestes últimos quatro anos bem sucedi-

dos programas governamentais, onde foi secre-

tário de Educação, foi um atuante secretário de 

Governo, tendo sido nos anos anteriores secretá-

rio de Habitação e Meio Ambiente, vereador mais 

votado em 2012 e presidente da Câmara. Ao seu 

lado agora está o também experiente Rodrigo 

Dias, l íder  incontestável  nos bairros, ex-

presidente da Câmara  Municipal e vereador por 

duas legislaturas.

C o m b a t e n t e s  d o  fi s i o l o g i s m o 

político que assombra por décadas a 

administração pública brasilei-

ra, o candidato pretende ter 

como base estrutural 

a transparência 

APRESENTAÇÃO

05PLANO DE GOVERNO
2021-2024

COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA ITANHAÉM
PSDB | SD | CID | MDB | DEM | PSL | PSD | DC



e o respeito à coisa pública, a vida das pessoas, e 

aos recursos confiados a sua futura administração 

que representam tempo de vida dos contribuintes. 

Está no seu DNA a força e a vontade de reali-

zar, que se inspira na busca incessante da melhoria 

da qualidade de vida dos cidadaõ s itanhaenses, e 

turistas que por aqui passam, pois atraveś de uma 

gestão inteligente e pró-ativa da administraçaõ  

municipal, o compromisso na solução das necessi-

dades baśicas, respeito a dignidade da pessoa-

humana, segurança jurid́ica e incentivos reais aos 

agentes econômicos, possibilitará efetivação do 

desenvolvimento da cidade.

Duas ações permeiam essa vontade. Em 

primeiro lugar, o estiḿulo ao crescimento da 

economia em favor da geraçaõ  de emprego e renda; 

em seguida, o ato de transformar a cidade em lugar 

altamente atrativo aos investimentos industriais e 

empresariais. Esses dois passos serão fundamen-

tais para o desenvolvimento social e qualidade de 

vida, pois somente através da geração de riquezas 

e conscientização de satisfatória renda mensal que 

equilibraremos nossas desigualdades sociais.

Ser protagonista e indutor no processo de 

desenvolvimento sera ́a principal marca da admi-

nistraçaõ . Poreḿ, ha ́de se equilibrar a preservaçaõ  

e sustentabilidade do meio ambiente, com o 

avanço de empreendimentos motrizes. O equili-

b́rio, a moderação, a mediação, o diálogo para a 

resoluça ̃o e soluço ̃es problemas criv́eis estara ̃o 

presentes como diretrizes da gestaõ  municipal.

A reduçaõ  das diferenças regionais, por meio 

de projetos integrados, capazes de equalizar a 

oferta de serviços pub́licos e priorizar o atendi-

mento de qualidade nos bairros e ́ outra 

diretriz, que ira  ́ colocar a gesta ̃o 

municipal mais pro x́ima de 

quem mais precisa.

APRESENTAÇÃO
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    Promover de imediato amplo estudo de urbaniza-

ção inteligente de toda a cidade, que servirá de base 

para compilação legislativa para clareza quanto a 

construção civil, parcelamento do solo, regulariza-

ção ambiental, trânsito, segurança e demais temas 

relacionados a organização inteligente da cidade, 

tendo como a qualidade de vida do munícipe e do 

turista como epicentro das ações.  

    Realizar os necessários concursos públicos para o 

preenchimento das vagas nos serviços essenciais.

    Ampliar as torres de internet gratuita nas praças e 

arredores das escolas.

    Fortalecer ainda mais as atividades voltadas à 

empregabilidade do itanhaense, com o fortaleci-

mento do Programa Mais Oportunidades.

    Promover a adequação do Código Tributário e a 

revisão da organização interna e administrativa, 

tendo uma Prefeitura mais eficiente e dinâmica, 

priorizando a utilização de ferramentas tecnológi-

cas, principalmente aplicativos e plataformas 

digitais, proporcionando uma pronta resposta às 

demandas da população.

    Compilar a legislação municipal tendo como 

prioridade a clareza e objetividade de seu entendi-

mento e aplicação, utilizando-se ao máximo de 

ferramentas de incentivo fiscal para o real desenvol-

vimento econômico da cidade.

    Criar a lei de estímulo à construção civil e parcela-

mento do solo, oportunizando incentivos  a novos 

empreendimentos a serem instalados na cidade, 

com o escopo de estimular o setor e atrair 

novos atores.
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    Criar o Alvará Eletrônico da Construção, o Alvará 

Automático de Construção e a Licença Automática 

de Supressão de Vegetação, para obras de até um 

número a ser definido de metros quadrados a 

serem construídos, em que permitirá ao solicitante 

optar pela sua expedição a partir do requerimento 

exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio 

do site da Prefeitura, através de um Sistema de 

Aprovação Digital.

    Celebrar parceria com a CETESB para realizar o 

licenciamento ambiental em todos os estágios de 

vegetação no município, com maior celeridade.

    Atualizar o diagnośtico das condiçoẽs soćio-

econômicas e ambientais no municiṕio, quantifi-

cando, qualificando e identificando os problemas 

nas aŕeas de risco, loteamentos irregulares, assen-

tamentos subnormais e aŕeas de preservaça ̃o 

ambiental ocupadas;

     Rever, simplificar e consolidar a legislaçaõ de 

parcelamento, uso e ocupaçaõ do solo, de modo a 

assegurar a funçaõ social da propriedade urbana;

    Definir o novo zoneamento do territoŕio, identifi-

cando as aŕeas prioritaŕias e restritas para o incre-

mento da ocupaçaõ e do adensamento, priorizando 

o crescimento da cidade na área já ́ urbanizada, 

dotada de serviços, infraestrutura e equipamentos e 

consolidando polinućleos urbanos;

    Implantar polit́ica de uso e ocupaçaõ  junto a ̀

orla marit́ima assegurando resgate cultural, 

acessibilidade pub́lica e infraestrutura qualificada 

compativ́el com seus condicionantes ambien-

tais e turísticos. 
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    Criar o Plano Integrado de Desenvolvimento 

Econômico, um inédito pacote de medidas e ações 

articuladas, visando a rápida expansão do setor 

comercial e empresarial ligada ao turismo, agricul-

tura e a construção civil, fomentando a geração de 

empregos e renda. 

    Implantar a modernização da Arrecadação 

municipal e da Central de Atendimento ao munícipe, 

tornando o serviço ágil e eficiente. 

    Implantação de Processos digitais, oportunizan-

do agilidade na tramitação de processos adminis-

trativos, com segurança digital certificada. 

    Criar o Programa Municipal  Jovem Trabalhador, 

visando inserir os jovens no mercado de trabalho, 

oportunizando estágios profissionais aos alunos da 

rede pública em nível médio e ensino técnico, 

conforme vagas disponíveis cadastradas no municí-

pio pelas empresas locais. 

    Criar o conselho da Juventude

    Implantar a sala da juventude no centro do 

empreendedor, Visando incentivar o empreendedo-

rismo juvenil, desburocratizar os processos para 

abertura de empresas e sustentabilidade das 

mesmas, reduzir a carga tributária e facilitar o 

acesso ao crédito, oportunizando condições dos 

jovens empreenderem e gerarem novos postos de 

trabalho.
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    Compilar e modernizar a legislação municipal 

específica para nortear as ações em relação aos 

animais domésticos. 

    Construir um Centro de Acolhimento de Animais 

Domésticos em estado de abandono e de risco, com 

toda a infraestrutura necessária para abriga-los.

     Contratação de profissionais com formação 

específicas para cuidar e fazer o recolhimento 

seletivo de animais em situação de risco, diagnosti-

car, tratar, aplicar vermicida, vacinar, castrar, 

identificar para posteriormente colocar para adoção 

através de feiras e divulgação nas mídias sociais.

     Criar Projeto Cidade das Águas, “AMAZÔNIA 

PAULISTA”, objetivando unificar todas as ações 

relacionadas aos mananciais de Itanhaém, discutin-

do com a população e demais esferas governamen-

tais o atual cenário da captação de água em territó-

rio itanhaense e sua importância no contexto para 

Região e para o Brasil.

    Dar continuidade na parceria com à Sabesp pela 

ampliação do Programa Onda Limpa e Programa Se 

Liga na Rede. 

    Criar o Programa Municipal de Arborização de 

Ruas, com espécies adequadas e motivar a partici-

pação de moradores no plantio e cuidados dessas 

árvores e avançar ainda mais na pontuação do 

Programa Selo Município Verde-Azul.

    Mapear áreas públicas baldias e desenvolver 

plano de uso com a participação dos moradores 

do local. 

    Implantar Programa de Coleta Seletiva de lixo 

sólido, utilizando os ecos pontos, regula-

mentando as cooperativas de recicla-

gens.
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    Instituir o Calendário Municipal Anual de 

Atividades Culturais com ampla participação dos 

diversos segmentos culturais atuantes na cidade. 

 

    Garantir a implantação total do Sistema 

Municipal de Cultura – SMC (Lei 4121/16) e Priorizar 

a  i m p l a n ta ç ã o  d o  S i s t e m a  M u n i c i p a l  d e 

Informações e Indicadores Culturais – SMIIC, com 

destaque ao cadastramento de artistas e grupos, 

além do inventário cultural da cidade com o regis-

tros de suas Festas, Ações, Instituições, artesana-

tos e tradições locais,  mapeando toda a sua rica 

diversidade cultural.

    Priorizar a implantação do Sistema Municipal de 

Financiamento à Cultura – SMFC Execução e cum-

primento das metas definidas no Plano Municipal de 

Cultura - PMC (Lei 4175/17).

    Realizar bienalmente as Conferências Municipais 

da Cultura, conforme o PMC.

    Criar dispositivos legais que viabilizem os convê-

nios com entidades do terceiro setor para gestão 

plena e compartilhada de equipamentos culturais.

    Fomentar a cooperação entre o setor privado e 

instituições culturais da cidade através da criação 

da lei “Empresa Amiga da Cultura”

    Criação da Lei que institui e regulamenta a 

implantação do Museu do Divino de Itanhaém 

como local de referência e resgate dessa grande 

festa folclórico-religiosa da cidade e de acolhi-

mento da Casa do Império durante o período de 

realização da festa.

    Efetivar, conforme exigência do SMC, o Conselho 

Municipal de Defesa do Patrimônio Material e 

Imaterial Histórico e Cultural de Itanhaém 

que promova e concretize estudos de 

Reabilitação Cultural do Centro 

Histórico da cidade, a partir 

de incentivos fiscais.
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    Criação e implantação da Lei de proteção do 

Patrimônio Material e Imaterial do município de 

Itanhaém.

    Efetuar parcerias para o restauro do Convento 

Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, atual-

mente interditado, e da Igreja Matriz de Santana, 

como importantes patrimônios da cidade que 

movimentam o Turismo cultural e religioso da 

cidade e região.

    Instituir a Semana Municipal do Patrimônio 

Cultural (que contemple o dia 17 agosto - Dia 

Nacional do Patrimônio) com atividades voltadas à 

educação patrimonial.

     Apoiar e incentivar permanentemente as mani-

festações das expressões culturais e folclóricas por 

meio de programas, projetos e estudos que 

promovam e protejam a cultura popular, indígena, 

afro-brasileira e comunidades tradicionais 

caiçaras e religiosas. 

    Criação do Ônibus Arteiro como espaço público 

alternativo e itinerante que propicie aos bair-

ros/regiões de Itanhaém apresentações culturais e 

momentos de lazer.

    Implantação das Oficinas Culturais de Artes 

Cênicas e de coral. 

    Criação de Laboratórios Makers (para oficinas e 

capacitação em Podcasts, Vídeos, Vídeo Mapping e 

outras tecnologias)

    Apoiar a Semana Literária e a feira municipal do 

livro, promovidas pela Academia Itanhaense de 

Letras - AIL. 

    Efetivar, através de Legislação, a realização do 

Salão de Artes Benedito Calixto como evento nacio-

nal marcante dentro das Artes Plásticas.

    Implantação da Casa do Artista como 

local voltado ao aprendizado das Artes 

Visuais com programa de itinerá-

rios educativos anuais 

atendendo, prioritari-

amente, a escola 

pública.
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    Apoiar a Semana da Fotografia, promovida pelo 

Coletivo de Fotógrafos de Itanhaém – COFIT e 

correalização do Salão Nacional de Arte Fotográfica 

de Itanhaém (parceria com a Confederação 

Brasileira de Fotografia)

    Ampliar as atividades da Casa da Música e a 

Descentralização das Oficinas Culturais em outros 

espaços públicos,  promovendo oportunidades aos 

munícipes que residem nas regiões periféricas. 

    Ampliar o acervo do Museu Conceição de 

Itanhaém e implantar os serviços de segurança e 

monitoramento do museu.

    Garantir, através de lei própria, a ocupação dos 

atuais espaços dos equipamentos de Cultura, como 

a Pinacoteca e o Gabinete de Leitura,

    Manter a parceria junto ao Governo do Estado 

garantindo a realização dos programas culturais 

desenvolvidos no município como o Circuito Cultural 

Paulista, Pontos Museu de Imagem e Som - MIS, 

Viagem Literária, Revelando São Paulo, Projeto Guri e 

Oficina Pagu. 

    Oportunizar e apoiar às atividades artísticas e 

culturais com o desenvolvimento de oficinas, 

mostras, projetos e eventos específicos.

    Incluir no projeto de sinalização urbana a localiza-

ção dos espaços culturais. 

    Instituir o Programa aqui tem Cultura, por meio de 

chamamento publico em parceria com o terceiro 

setor, ampliando a oferta de atividades, 

oficinas  e  cursos  culturais  aos 

munícipes. 
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    Ampliar o Programa Aprendizado do Futuro, com 

uso mais contínuo da internet no ensino municipal, 

fortalecendo a tecnologia como componente 

curricular, atendendo a Base Nacional Comum 

Curricular e o Currículo Paulista do ensino público.

    Reestruturar o organograma da Secretaria de 

Educação, adequando aos novos tempos.

    Instalar o Centro de Formação dos Profissionais 

da Educação de Itanhaém (CEFAPEI).

I - Programa Municipal de Alfabetização

II – Fortalecimento da gestão escolar

III – Fortalecimento da ação pedagógica

IV – Incentivos profissionais e valorização do 

magistério

 V – Implantação do Sistema de Avaliação de 

Itanhaém (SISAI), para o acompanhamento e 

monitoramento das ações do processo de ensino 

aprendizagem.

    Criar o Centro Municipal da Educação de Jovens e 

Adultos de Itanhaém (CEJAI).

    Reformular os projetos de contra turno escolar, 

como o Programa Tempo Todo.

    Fortalecer a gestão democrática na rede munici-

pal de ensino por meio da descentralização dos 

recursos financeiros.

    Estabelecer o Fórum Permanente da Educação, 

visando implementar as ações do Plano Municipal 

de Educação.

1. Estudo e Aprimoramento das Leis do Magistério.

2. Ações de valorização dos servidores da 

Educação Municipal.
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I - Ciclo de Formações para Educador de Creche / 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil / Secretário de 

Escola / Inspetor de Alunos / Oficial Escolar / 

Auxiliar Escolar / Auxiliar de Biblioteca / Motorista 

de Transporte Escolar / Monitor de Transporte 

Escolar / Intérprete de Libras.

II - Divulgação de Boas Práticas.

III - Utilização do Centro de Capacitação do 

Professor para atividades culturais aos professores 

e demais profissionais da educação.

IV – Incluir no calendário Escolar a  Semana 

Pedagógica, após o recesso do mês de julho.

    Elevar as taxas dos indicadores oficiais, tais 

como o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), Provinha Brasil e Prova Brasil, com a 

finalidade de proporcionar educação de qualidade, 

revendo e modernizando os critérios de avaliações 

as práticas atuais.

    Oferecer transporte escolar com efetiva qualida-

de, melhorando a frota própria e adquirindo novos 

veículos, devidamente adaptados para atender os 

alunos deficientes.

    Ampliar a oferta de vagas com construção 

de novas salas de aula, especialmente nos 

bairros onde a  demanda não é  atendida, 

respeitando, sempre que possível, a quantida-

de de alunos por sala. 

    Criar o Plano Municipal da Primeira Infância.

    Implantar uma rede municipal sistemática 

(educação, saúde e assistência social), por meio do 

Cartão ID da Cidadania, cruzando informações 

das três esferas.

    Implantar o Centro de Línguas 

Municipal.
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     Fortalecer o setor de psicodiagnóstico (psicope-

dagogos por polos).

    Fortalecer a segurança nas unidades escolares, 

com monitoramento virtual, interligado com a 

Guarda Municipal.

    Dinamizar o serviço de manutenção e zeladoria 

nas Unidades Escolares.

    Ampliar e aprimorar a oferta de internet nas 

unidades escolares.
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    Apartar as atividades do Departamento 

Municipal do Esporte, numa pasta específica 

voltada ao desenvolvimento esportivo de todas as 

modalidades.

    Criar  o Conselho Municipal do Esporte. 

    Fortalecer o Calendário Esportivo e de Lazer – 

Elaborar um calendário anual de eventos que englo-

be as organizações do setor público e também da 

iniciativa privada, promovendo o turismo esportivo 

bem como o desenvolvimento econômico. 

    Criar campeonatos estudantis entre as escolas; 

ampliar a oferta do Esporte e Lazer – Potencializar o 

Programa Esportivo de parceria com o terceiro setor, 

aumentar a quantidade de escolinhas de esportes, 

através de novas modalidades (atletismo, tênis de 

mesa, vôlei de praia e futevôlei), quantidade de 

eventos, número de participantes e maior abrangên-

cia das oportunidades de práticas no território 

através do aumento do número de parcerias. 

    Fortalecer o Esporte Educacional com o Programa 

Escola Ativa; reforçar o conceito de multidisciplina-

ridade oferecendo a atividade física e esportiva 

como uma ferramenta transversal para desenvolvi-

mento de conteúdo curricular. Organizar e fortalecer 

os Jogos Escolares do município e estimular a 

preparação e participação das crianças às ativida-

des esportivas. 

    Dar apoio à criação do Programa Cidade Saudável, 

o qual vai massificar a atividade física esportiva 

(AFE), ofertar à população em todas as faixas etárias 

e em todo território, através de programas de 

promoção de atividades para preservação da saúde, 

nas praias, praças, academias ao livre, Unidade da 

Saúde da Família, Associações e Clubes. 

Instalação de equipamentos esporti-

vos na faixa da praia incentivando 

a  a ce s s o  a  p rá t i c a  d a 

esportiva e do lazer. 
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⮚ Criar área que permita a prática de atividades 

recreativas para crianças, adolescentes e adultos, 

transformando em espaços de convivência e lazer 

com pequenas quadras de basquete, espaço para 

patinação e skate, futebol de areia, vôlei de praia, 

badminton etc.

    Ampliar a participação de Pessoas com 

Deficiência - Programa Esporte Para Todos (Para 

desporto) – Oferecer oportunidades de prática 

esportiva diversa e abrangente para as pessoas com 

deficiência, fortalecendo a inclusão social. Ampliar o 

programa Equoterapia. 

    Futebol de Itanhaém – Paixão Popular tradicional 

– Fortalecer e ampliar o Calendário do Futebol 

Itanhaense, garantindo a parceria com Ligas de 

Futebol, Futsal, Beach Soccer, apoiando a realização 

de  Campeonatos e Festivais das modalidades para 

todas as idades e sexo. 

    Fortalecer os Circuitos Municipais de Esportes 

Radicais – Incentivar o Circuito Municipal de Surf, 

Circuito Municipal de Skate, festivais ou etapas dos 

Esportes Radicais como o Kitesurf, Paramotor, 

Montain Bike, Corrida de aventura entre outros. 

Incluir no calendário eventos de cunho regional, 

estadual, Nacional e Internacional do segmento, 

fortalecendo o Turismo Esportivo. 

    Fortalecer as Seleções Municipais – Manutenção 

e fortalecimento das equipes municipais que 

representam o município em competições. Suporte 

de equipamentos, materiais esportivos, infraestru-

tura adequada, equipe de treinadores, meios de 

transporte e participação em competições. 

Através de Lei de Incentivo ao Esporte 

(municipal) e parcerias privadas. 

COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA ITANHAÉM
PSDB | SD | CID | MDB | DEM | PSL | PSD | DC



ESPORTE

19PLANO DE GOVERNO
2021-2024

COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA ITANHAÉM
PSDB | SD | CID | MDB | DEM | PSL | PSD | DC

    Caravana do Esporte e Ruas do Lazer – Promover 

aos finais de semana Programa de Esporte e Lazer 

nos bairros e Ruas de Lazer “Ruas abertas”, com 

atividades voltadas ao público de todas as idades. 

    Apoiar e incentivar os atletas de alto rendimento e 

amadores, incentivar jovens valores e desenvolver a 

prática do esporte como meio de promoção social.

    Garantir que os equipamentos públicos esporti-

vos tenham boa condição de uso. 

    Criação do Programa Atleta Cidadão -  Será um 

programa municipal, em conjunto com as entidades 

do terceiro setor, de formação desportiva, 

Consistente em selecionar e treinar jovens talentos 

nas diversas modalidades oferecidas, visando à 

participação em competições de categorias de base 

representando o município.

    Ampliar o Programa Aqui Tem Esporte.

    Construir o ginásio esportivo municipal.  
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    Continuar priorizando a construção de moradias 

para população com renda familiar de até três 

salários mínimos, através de parcerias com os 

governos estadual e federal.

 

    Continuar com apoio ao Programa Morar Bem: 

ampliar e acelerar o processo de regularização 

fundiária das ocupações irregulares e áreas de risco, 

mediante implantação de políticas de urbanização e 

legalização das áreas ocupadas.

    Continuar no empenho com regularização de 

loteamentos particulares formados irregularmente, 

permitindo assim que os moradores obtenham o 

título de propriedade individualizado de seus lotes. 

    Estabelecer novas parcerias com o Programa 

Casa Paulista, do Governo Estadual 

    Fortalecer uma política integrada de habitação na 

Região Metropolitana de Baixada Santista; 

COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA ITANHAÉM
PSDB | SD | CID | MDB | DEM | PSL | PSD | DC



OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E ZELADORIA

21PLANO DE GOVERNO
2021-2024

    Criar as subprefeituras do Gaivota e do Suarão, 

com foco estratégico na zeladoria urbana e ampli-

ação dos serviços municipais ofertados aos 

contribuintes.

    Dar Continuidade ao Programa Minha Rua Melhor, 

pavimentando e urbanizando os bairros ainda não 

atendidos de nosso município.

    Construir o Complexo Viário Sabaúna/Gaivota, 

interligando as duas regiões através de uma grande 

avenida marginal à Rodovia, em ambos sentidos 

(norte e sul).

    Dar andamento no Projeto Drenar, que consiste 

na construção dos canais extravasores ligando o Rio 

do Poço ao mar, na altura do Jardim Cibratel, Cibratel 

II e Tupy; construção das novas pontes no Rio do 

Poço, na altura da Rua dos Fundadores e Rua prof. 

Alice Teixeira de Carvalho Saraiva.

 

    Revitalizar a Orla em direção aos bairros.

    Revitalizar o Centro Histórico, com o resgate de 

suas características originais. 

    Propor junto aos órgãos ambientais o licencia-

mento e implementação de muros de contenção nas 

orlas das praias, evitando assim os constantes e 

contínuos avanços das marés as ruas, avenidas e 

construções no seu entorno.

    Projetar e construir ciclovias interligando os 

principais bairros ao centro e implantar bicicletários 

nas regiões comerciais e nos arredores dos principa-

is órgãos públicos.

COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA ITANHAÉM
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  Implantar o ID da Cidadania virtual, por meio   

de um so�ware especifico, a fim de  informatizar 

e facilitar o acesso do usuário aos serviços 

municipais de saúde em sua totalidade, com 

integração com as secretarias de educação e 

assistência social 

  Inserir o Projeto Fila Zero, facilitando o agenda-  

mento das consultas e exames, além de oportuni-

zar a realização dos mesmos por meio de um 

calendário anual do Mutirão de Especialidades 

Médicas e em parceria com a rede privada.

  Implantar o serviço de urgência e emergência   

odontológico na UPA.

  Padronizar todas as unidades de saúde no   

conceito de humanização do atendimento.

  Ampliar as campanhas de combate à violência   

contra a mulher e os serviços de atendimento às 

vítimas, em conjunto com a Delegacia da defesa da 

Mulher.

  Criar ações para facilitar o acesso do Idoso à   

assistência, saúde, transporte adequado, convívio 

social e lazer.

  Ampliar os  atendimentos das USFs. Iniciar um   

projeto-piloto em algumas unidades e estabelecer 

o pronto atendimento servindo melhor ao traba-

lhador, incluindo o atendimento odontológico 

emergencial.

  Ampliar as equipes de saúde da família confor-  

me o território, bem como o PACs (Programa de 

Agentes Comunitários) para maior cobertura da 

população. Modernizar esse trabalho dos agentes 

com o uso do tablet e sistema de monitoramen-

to em tempo real. Disponibilizar bicicletas 

e EPI's, aumentando a segurança do 

trabalhador.
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  Implantar o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da   

Família). Melhorar a qualidade do atendimento à 

população, incluindo as terapias integrativas 

(holísticas) matricial em pediatria e ginecologia 

preventiva para USF. Incluir este apoio no NASF.

  Criar o programa de Planejamento Familiar   

Municipal, em parceria com a secretaria de assis-

tência social,  por meio de orientações e ações 

realizadas por profissionais técnicos e especializa-

dos, implicando na melhora dos indicadores 

básicos de saúde, tais  como: redução da gravidez 

na adolescência; redução das doenças sexual-

mente transmissíveis; menor abandono das 

atividades escolares; mães e pais bem preparados 

e crianças bem cuidadas; menor abandono de 

recém-nascido, sempre respeitando as escolhas 

pessoais. 

  Ampliar a Unidade de Pronto Atendimento   

(UPA), implantando em prédio anexo o pronto 

atendimento infantil.

  Criar o Centro Integrado do Idoso, em parceria   

com a secretaria de assistência social, um espaço 

voltado a terceira idade, a qual contara com saúde, 

esporte e lazer. 
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    Aumentar os equipamentos de monitoramento 

por câmeras dos prédios públicos, unidades de 

saúde e unidades escolares e pontos turísticos 

mais visitados.

    Ampliar as ferramentas e instrumentos de 

modernos sistemas de tecnologia da informação e 

inteligência policial a fim de identificar veículos 

produto de furto/roubo.

    Instalar mais 100 (cem) câmeras com tecnologia 

OCR (Optical Character Recognition), a fim de criar 

um cerco em todas as principais vias da Cidade, 

integrado com o sistema detecta do Governo do 

Estado, facilitando a identificação de veículos 

furtados e roubados.

    Instalar mais 300 (trezentos) câmeras de moni-

toramento nos bairros da Cidade.

    Avançar nos investimentos permanentes na 

eliminação  de  pontos  escuros,  dentro  do 

Programa Cidade Segura, levando mais ilumina-

ção para os bairros.

    Reforçar a estrutura e o efetivo da Guarda Civil 

Municipal, com a construção de um stand de tiro em 

sua sede própria, concurso público para ampliação 

do efetivo, além do concurso interno.

 

    Ampliar as ações conjuntas com as polícias Civil, 

Ambiental, Rodoviária e Militar, visando ao aumento 

da sensação de segurança da população e combate à 

criminalidade.

    Ampliar o canil da Guarda Municipal, com mais 

guardas especializados e cães treinados em 

combate ao crime e ao tráfico de 

drogas;
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    Ampliar a frota veicular da Guarda Civil Municipal, 

do departamento de Trânsito e  da Guarda 

Patrimonial. 

    I m p l a n t a r  o  C e n t r o  d e  Fo r m a ç ã o  e 

Desenvolvimento Profissional da Segurança 

Municipal, com o escopo de ofertar curso de forma-

ção especifica aos profissionais da Secretaria de 

trânsito e Segurança. 

    I m p l a n ta r  a  R O M U  ( R o n d a  O s t e n s i va 

Municipal), equipe especializada  no policiamento  

preventivo e ostensivo, a qual atuara, especial-

mente, no apoio as demais viaturas e nas ocorrên-

cias de maior complexidade. 

    Criar a Guarda Civil Ambiental, auxiliando na 

proteção do meio ambiente e no combate as inva-

sões de áreas verdes, bem como auxiliar a defesa 

civil nos casos necessários.

    Implantar a patrulha por bicicleta.

    Aquisição de novas armas de fogo, tazers e 

espargidores para a Guarda Civil Municipal 

    Criação de uma hierarquia própria para a  Guarda 

Patrimonial

    Instalar conjuntos semafóricos nos principais 

cruzamentos da Cidade.

    Instalar novas placas de sinalização viária e 

ampliação da equipe de pintura de solo

    Promover a instalação de placas de 

identificação dos logradouros públicos 

    Adquirir nova viatura 

para a defesa civil, 
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bem como equipamentos necessários e formação 

de equipe especializada.

    Concluir a nova licitação em andamento do 

transporte publico 

    Implantar o terminal de passageiros, destinado 

à integração de linhas de transporte público, 

proporcionando, com esta integração, a melhor 

organização do sistema de mobilidade urbana e a 

conexão entre diferentes modos de transporte e 

pontos do município. 
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    Estabelecer parceria com Governo Federal para 

implantação do Serviço de Acolhimento para Idoso; 

implantação do Serviço de Acolhimento para 

Criança/Adolescente; Implantação dos CRAS no 

América e no Gaivota;

    Dar acessibilidade em todos os equipamentos de 

atendimento; melhorar a estrutura com reformas 

dos CRAS;

    Melhorar a capacitação e sistemas tecnoló-

gicos que integrem a rede. Ex: sistemas dispo-

níveis (SIGAS).  

    Melhorar a infraestrutura da sede e das Unidades 

mantendo-as com insumos e veículos.

     Fortalecer e ampliar as Parcerias com o Terceiro 

Setor; 

1.  Ampliar a abrangência dos programas bem 

sucedidos, como o Criança Feliz.

2.  Fortalecer as propostas MSE/ para Jovens e de 

Outras Ações para Jovens com pesquisa de interesse 

(Intersetorial) 

3.  Incentivar Projetos com Pop Rua / Idosos/ 

M u l h e r e s  V i t i m a d a s :  t i p o  G e r a ç ã o  d e 

Renda/Cooperativas; 

4.  Ampliar Serviços/Programas /Projetos para 

Acolhimento Emergencial: Mulheres /Idosos/PCD; 

5.  Definir Protocolos Inter setoriais para melhorar o 

fluxo do atendimento: Vitalizados

    Criar um programa de destaque para Ações para 

Idosos; 

1. "Vovô e Vovó Sabe Tudo" respeitando e valorizando 

a Pessoa Idosa, suas experiências. 

2.  Continuar participando do Jogos 

Regionais do Idoso, mantendo o 

c o n v í v i o  c o m u n i t á r i o  d o 

Conviver.
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    Desenvolver e implantar Itanhaém como capital 

da pesca, capaz de organizar todas as ações e 

investimentos em publicidade e propaganda, 

utilizando essas ferramentas para colocar a marca 

“Itanhaém” em evidência, proporcionando uma 

maior visibilidade e competitividade no mercado 

turístico.

    Implantar programa de capacitação, treinamento 

e reciclagem através da promoção de cursos de 

curta duração direcionados aos profissionais do 

segmento de turismo, com ênfase na melhoria da 

qualidade da prestação de serviço e do atendimento 

ao turista, conforme a dinâmica de evolução do 

mercado;

    Implementar o Projeto Turismo Pedagógico para 

os alunos na rede municipal de ensino através da 

aplicação de aulas teóricas e visitas técnicas moni-

toradas aos principais pontos e atrativos turísticos 

da cidade, com o objetivo de apresentar o turismo 

como ferramenta no processo educacional, difundir 

a memória e a história de Itanhaém, mostrar a 

importância da atividade turística como gerador de 

oportunidades e desenvolver a sensibilização e a 

conscientização turística dos envolvidos;

    Realizar parcerias público-privadas (PPP) 

visando a terceirização da gestão de equipamen-

tos turísticos municipais, tais como: Parque 

Turístico Amazônia Paulista, Trilha do Morro do 

Sapucaitava, Postos de Informações Turísticas, 

áreas públicas e outros;

    Criar corredores comerciais através da alteração 

da Lei de Zoneamento Municipal visando incenti-

var a instalação de novos empreendimentos 

em áreas próximas a pontos e atrativos 

turísticos.
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     Melhorar a sinalização turística viária dos 

acessos aos principais atrativos e implantar 

placas informativas e indicativas nos pontos 

turísticos, visando facilitar o acesso e a informa-

ção sobre o local;

    Implantar sistema de sinalização náutica através 

sinais fixos e flutuantes, conforme normas e 

padrões estabelecidos pela Marinha do Brasil, 

visando orientar e facilitar a navegação ao longo do 

Rio Itanhaém e de seus afluentes;

    Revitalização do Convento Nossa Senhora da 

Conceição e  recuperação do entorno com 

valorização do cruzeiro, dos arcos e da rampa de 

acesso, contemplando a desobstrução da 

paisagem do morro;

    Continuidade da expansão do arruamento da 

Nova Orla com o término das interligações 

entre trechos já urbanizados, que não haja 

impedimento  ambiental,  e  sequência  da 

revitalização com a implantação de infraestru-

tura da Orla Gaivota/Cibratel,  prevendo a 

instalação de áreas de lazer;

    Revitalização da Trilha Urbana do Morro do 

Sapucaitava e Implantação da Trilha Urbana do 

Morro do Piraguyra, com a implantação de infraes-

trutura de atendimento e apoio ao turista;

    Expansão da Passarela de Anchieta ligando o alto 

do Morro do Paranambuco até o costão rochoso do 

Hotel Miami, com infraestrutura adequada visando 

a facilidade no deslocamento de pessoas entre os 

atrativos mais visitados do município de 

Itanhaém, contemplando o recurso paisa-

gístico como indutor do turismo local;
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    Criação de roteiros próprios e/ou integrados 

com outros municípios prevendo a implantação 

de rotas e circuitos turísticos históricos, culturais 

e ambientais que valorizem o saber-fazer e o 

modo de vida das comunidades tradicionais, 

atraindo turistas para a culinária, artesanato, 

patrimônio material e imaterial;

    Implantar um Novo Calendário Municipal de 

Eventos que contemple atividades fixas e esporádi-

cas de cunho cultural, religioso, esportivo, educacio-

nal, entre outros, que funcionem como geradores de 

fluxo turísticos, principalmente em períodos 

sazonais, e contribuam para a promoção e o incre-

mento do turismo local;

    Incentivo ao turismo de base comunitária através 

da manutenção viária constante do acesso à 

Fazenda Bargieri, Terra Indígena Piaçaguera, 

Cachoeira Três Quedas, Aldeia Indígena do Rio 

Branco e Ilha do Bairro do Rio Acima.

    Criar semana de shows para comemoraçao do 

aniversário da cidade. Atrações nacionais para 

estimular o turismo proviniente da baixada santista.

    Criar o Mes Radical, onde competicoes de espor-

tes radiciais serao promovidas, estimulando o 

vinculo desses atletas amadores com a cidade.
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