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APRESENTAÇÃO 
 
Está na hora de mudarmos o jeito de governar nossa cidade. Temos que renovar a gestão 
municipal e deixá-la mais eficiente. 
 
Serão necessários mais investimentos em Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e, 
principalmente, na geração de novas oportunidades de trabalho e renda, depois que o 
mundo, o país e principalmente Peruíbe sofreram na pandemia do COVID-19. Pensar em 
Peruíbe como um todo integrando os bairros, fortalecendo vínculos e, articulando também 
as ações nas esferas: Federal e Estadual. Vamos atacar os problemas de Peruíbe com 
vigor, coragem e criatividade, para mudar o que está deficiente e abandonado e melhorar o 
que já existe na cidade tendo como foco principal o uso das receitas estipuladas previstas 
em orçamento e garantindo melhorias em infraestrutura. Este documento contém as 
principais propostas para governar Peruíbe, elaboradas coletivamente, a partir do diálogo 
aberto com a população nos últimos anos, e contando com a participação de grupos de 
colaboradores, engajados com o propósito de contribuir para o crescimento local. 
 
 

1. SAÚDE 
 
Objetivo: As políticas de saúde estarão voltadas para a efetivação do direito à vida, 
devolvendo a dignidade para o munícipe, a partir de estratégias de inclusão social e gestão 
participativa. A saúde estará focada na prevenção e orientação do modelo de assistência 
básica essencial ao cidadão. 
 
Propostas: 
 
 

● Finalizar a construção do Hospital de Peruíbe, com todos os equipamentos em pleno 
funcionamento; 

 
● Reabrir a Maternidade com todos os equipamentos em pleno funcionamento; 

 
● Postinhos de Saúde serão todos reformados para se transformarem em Policlínicas, 

com gestão por sistema tecnológico integrado gerando agilidade no atendimento; 
 

● Implantação de sistema tecnológico e integrado para gestão do estoque dos 
medicamentos (farmácia), agendamentos, consultas e prontuários online; 

 

 



● Ampliar, aparelhar, equipar e incrementar equipes do Programa de Saúde da 
Família - PSF; 

 
● Realizar concurso para preenchimento de vagas em diversas especialidades, que 

hoje não são oferecidas ao cidadão na atenção básica; 
 

● Incrementar os ambulatórios com clínicos, pediatras e ginecologistas. Ampliar o 
atendimento em enfermagem;  

 
● Equipar e reestruturar o ambulatório de pequenos procedimentos cirúrgicos, 

Viabilizar a renovação da frota de ambulâncias e carros junto às esferas Federal e 
Estadual por intermédio de emendas parlamentares; 

 
● Reativação dos postinhos da zona rural, para primeiro atendimento de pronto 

socorro 24 horas, com enfermeiros e técnicos de enfermagem;  
 

● Realizar campanhas de prevenção do câncer de mama, útero, e próstata; 
 

● Campanha de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti transmissor da 
dengue, Chikungunya, e Zika Vírus, além de campanhas específicas para 
conscientizar a população para prevenção de novas epidemias;  

 
● Ampliação do atendimento do Banco de Leite e desenvolver campanhas de 

incentivo; Investimento em compra e distribuição de medicamentos; 
 

● Modernização e reaparelhamento do laboratório de análises clínicas municipal. 
 
 

2. ZOONOSES 
 
Objetivo: Ampliar e melhorar o atendimento realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses 
e ameaças ambientais, fortalecendo o quadro de profissionais e dando condições de 
atuação, visando o recolhimento e cuidado digno aos animais abandonados e maltratados. 
 
Propostas: 
 

● Implantar o programa de castração gratuita, em roteiro semanal bairro à bairro, 
através do castramóvel, que será adquirido com emenda parlamentar; 

 
● Realizar campanha de vacinação, adoção e doação de animais; 

 
● Implantação de novas tecnologias de monitoramento de vetores para prevenção de 

doenças;  
 

● Elaborar projeto e buscar recursos com governo estadual e emendas parlamentares 
para viabilizar um Pronto Socorro Veterinário Municipal, com exames laboratoriais e 
cirurgias de baixa complexidade; 

 

 



● Reforma e reestruturação do Centro de Zoonoses; 
 

● Construir Pet Parques usando parte dos espaços em praças públicas.  
 
 
 

3. OBRAS DE INFRAESTRUTURA  E DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
 
Objetivo: Durante a gestão municipal viabilizaremos a reestruturação do gerenciamento de 
obras, tornando público e transparente os seus cronogramas organizando e deixando 
eficiente as obras de zeladoria na cidade. Com isso, proporcionar conforto à população, 
melhorando as condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública, e proporcionando 
níveis satisfatórios de segurança, através da pavimentação de vias públicas urbanas. O 
nosso plano de obras contempla também infraestruturas complementares como a 
implantação de sistemas de drenagem para diminuir grandemente o nível de gravidade das 
enchentes. Além de calçadas, que promoverão mais acessibilidade e melhores condições 
de circulação no município.  
 
 
Propostas: 
 
 

● Viabilizar o maior programa de pavimentação da área urbana: “Pavimenta Ação”, 
regularizando áreas, buscando recursos do PAC, do governo federal; 

 
● Revitalização e reformas para reativação dos espaços públicos (Mirante, Centro de 

Convenções, Parque Turístico, Portinho, Paço Municipal, etc); 
 

● Desenvolver um cronograma de limpeza de valas e córregos, e intenso trabalho de 
dragagem para o desassoreamento e limpeza do Rio Preto; 

 
● Reforma e ampliação das Escolas Municipais; 

 
● Adequação dos espaços públicos, e vias de acordo com a legislação vigente, para 

promover a acessibilidade; 
 

● Equipagem das regionais para que mantenham a zeladoria dos bairros dando 
agilidade e eficiência no processo; 

 
● Ampliar o programa de calçamento de vias em todos os bairros; 

 
● Retomar as obras do Conjunto Santa Isabel e viabilizar novos convênios com 

governos Estadual e Federal, para a construção de unidades habitacionais; 
 

● Modernização e adequação do código de obras e plano diretor, incentivando e 
aumentando potencial construtivo para atrair grandes incorporadoras através de 

 



outorga onerosa. Com isso, realizar obras de infraestrutura nos bairros mais 
carentes. 

 
● Manutenção e melhorias nas estradas rurais de forma imediata (Estrada Armando 

Cunha) com cronograma de pavimentação da estrada, concluindo no mínimo quatro 
quilômetros por ano. Além de viabilização de recursos junto aos órgão estaduais; 

 
● Melhoria na Coleta de Lixo na Zona Rural e na deposição do lixo e Municipalização 

da Coleta. 
 

● Desenvolvimento de ações urgentes com a empresa RUMO, responsável pela 
manutenção da linha férrea em Peruíbe, para que mantenha a segurança e auxiliem 
no processo de revitalização da área na linha abandonada, e das avenidas Luciano 
de Bona e Gheorghe Popescu; 

 
● Acessibilidade: Temos a acessibilidade como pauta prioritária do planejamento 

urbano e do paisagismo, para o conforto dos pedestres, em particular das pessoas 
com restrição de mobilidade, como as crianças, idosos, obesos e pessoas com 
necessidades físicas especiais, nos espaços públicos da cidade, em particular das 
calçadas, praças, parques e edifícios de grande circulação de pessoas. Para efetivar 
esses objetivos pretendemos buscar meios para construção de novas calçadas e 
promover melhorias nos espaços existentes. Seguindo critérios que permitam 
melhor deslocamento, sem obstáculos de qualquer natureza, permitindo o fácil 
deslocamento de portadores de deficiência sensorial e motora, que necessitem 
utilizar cadeiras de rodas, bengalas, etc. 

 
 

4. TURISMO 
 
 
Objetivo: Promover a cidade como um dos principais destinos do ecoturismo no país, com 
mecanismos que incentivem o aumento no tempo de permanência na cidade. Explorar o 
turismo em seu potencial econômico de fortalecimento da identidade cultural local (caiçara, 
indígena) e ambiental. Desenvolvimento das propostas com projetos viáveis para uso de 
recursos provenientes da verba DADETUR. 
 
Propostas: 
 

● Investir em promoção e captação de turistas em ações compartilhadas com os 
agentes do turismo local; Integrar roteiros de aventura, ecoturismo, turismo rural, 
pedagógico, turismo acessível, turismo de base comunitária, caiçara e histórico, 
como ferramenta para gerar novas oportunidades de emprego e renda; 

 
● Organizar o calendário de eventos anuais para atrair a visitação frequente na cidade, 

com a promoção das festas populares, caiçaras, étnicas, cívicas e religiosas, em 
qualquer época do ano;  

 

 



● Concessão de espaços nos equipamentos turísticos, com objetivo de aprimorar a 
visitação nestes locais. O objetivo é oferecer aos visitantes espaços para 
alimentação, comércio de souvenirs e serviços de monitores turísticos; 

 
● Incentivar o turismo e roteiro de ufologia e eventos da área; 

 
● Por intermédio de incentivos fiscais pretendemos promover a implantação do 

Ecoturismo e investir na capacitação de monitores turísticos locais, que futuramente 
poderão ter a própria fonte de renda; 

 
● Viabilizar a licença ambiental para o uso da Lama Negra no lamário do Parque 

Turístico; 
 

● Reativação e reforma do Complexo do Parque Turístico; 
 

● Elaborar estudo e projeto para viabilidade da construção do Parque Ecológico do 
Guaraú - Barra do Una. O Parque Ecológico de Peruíbe traduzirá muito dos valores 
contemporâneos de sustentabilidade e preservação do meio ambiente que já são 
defendidos por ambientalistas em Peruíbe. Terá como princípio a realização de 
atividades voltadas à disseminação de conhecimento sobre educação ambiental e 
integração das pessoas com a fauna e flora local. Um Parque ecológico 100% 
sustentável, dedicado ao estudo, preservação e contemplação da Mata Atlântica, na 
Serra do Guaraú/Barra do Una. Se considerarmos o estado de degradação da Mata 
Atlântica, sua biodiversidade e importância no contexto ambiental brasileiro, o 
Parque poderá assumir um papel estratégico e importante no sentido de preservar e 
fornecer informações sobre este bioma tão relevante, o projeto deverá ter como 
base de inspiração o Parque Ecológico Imigrantes, na Serra do Mar; 

 
● Criar o Parque do Jundu, no Complexo do Parque Turístico; 

 
● Incentivar a implantação de marinas modernas; 

 
● Reforma do Mirante e torná-lo um dos pontos mais visitados da cidade; 

 
● Revitalização e modernização do Portinho; 

 
● Reforma e modernização do Aquário Municipal; 

 
● Revitalização e modernização da orla da praia. 

 
 

5. CULTURA 
 
Objetivo: A política cultural pública além de ampla é uma de nossas prioridades. Os bairros 
serão beneficiados com atividades culturais e as comunidades serão estimuladas a realizar 
manifestações artísticas. A política cultural terá como foco a democratização do acesso à 
arte, bem como, sua produção e ainda, com a promoção e valorização da identidade 
cultural das comunidades. 

 



 
Propostas: 
 

● Realização de festivais musicais com abrangência a diversos gêneros como: 
Festival de Jazz, MPB, Gospel, Samba Sertanejo dentre outros; Organização de 
circuitos culturais buscando contemplar todos os bairros de Peruíbe. Garantir 
condições para geração de renda às pessoas que tem a arte como meio de 
subsistência; 

 
● Elaboração de calendário municipal para eventos culturais; 

 
● Resgatar as raízes da cultura caiçara, popular, religiosa e étnica; 

 
● Divulgar amplamente os eventos culturais como forma de atrair turistas ao longo do 

ano;  
 

● Reestruturação e valorização da Escola Municipal de Música e Arte; 
 

● Aquisição e manutenção de instrumentos musicais; Valorização de artistas locais em 
festivais; 

 
● Construir a Concha Acústica de Peruíbe (palco público em área aberta para 

apresentações dos artistas locais); 
 

● Criar a Vila Criativa de Peruíbe: espaço para o desenvolvimento de atividades 
culturais e formação de novos artistas, nas áreas de audiovisual, teatro, música, 
fotografia, artes plásticas e economia criativa. 

 
● Implantação do Programa “Wi-Fi LIVRE PERUÍBE”, Por meio de processo de 

licitação, a empresa vencedora do edital fará a implantação do serviço nos pontos 
de maior fluxo de pessoas no município (praças, praias, hospital, etc). Em 
contrapartida, poderá explorar serviços de comunicação digital na tela de login, 
exibindo peças publicitárias com duração máxima de 7 segundos.  

 
 

6. EDUCAÇÃO  
 
 
Objetivo: A educação estará voltada para a formação integral do indivíduo e seu projeto de 
vida. Daremos apoio técnico na atualização pedagógica dos educadores. Intensificaremos a 
inclusão social, com a ampliação do atendimento e apoio aos alunos com necessidades 
educacionais especiais. Incentivaremos e daremos condições para a prática de 
metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem.  
 
Propostas: 
 

● Melhorar a estrutura física das escolas e prepará-las de acordo com as normas para 
acessibilidade e inclusão, assim como executar as reformas necessárias; 

 



 
● Oferecer material necessário para uso pedagógico dos professores; 

 
● Fornecer internet rápida, notebook (professor) e datashow em todas as salas de aula 

da rede municipal. 
 

● Fornecer uniformes e kits escolares a todos os alunos da rede municipal; 
 

● Implementar o plano de carreira dos educadores; 
 

● Capacitação e valorização dos professores da rede municipal; Ensino em tempo 
integral que ofereça no contraturno escolar atividades físicas, culturais e artesanais 
e tecnológicas; 

 
● Transformar as salas do Centro de Convenções de Peruíbe em um Pólo 

Tecnológico: NAVETEC (Núcleo Avançado de Empreendedorismo e Tecnologia). 
Espaço para ensino gratuito (para adolescentes, jovens e adultos) de Linguagem de 
Programação, Robótica, Empreendedorismo, Inteligência Artificial, Machine 
Learning, IOT, além de espaço coworking para incubadora de empresas de base 
tecnológica, com programa de mentorias e aceleração de startups. 

 
● Municipalização no fornecimento da merenda escolar; 

 
● Melhorias nas Creches Municipais para atender a demanda, assim como 

desenvolver projetos para construção de novas unidades; 
 
 

● Melhorias no sistema de segurança das escolas; 
 

● Instalação do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação; 
 

● Ampliar e proporcionar melhorias e inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais; 

 
● Criação de equipe multidisciplinar para suporte aos educadores; 

 
● Revitalização e efetivação das salas de leitura; 

 
● Disponibilização de estagiários e cuidadores para suporte aos professores; 

 
● Apoio aos estudantes universitários; 

 
● Desenvolvimento de projetos envolvendo as famílias e comunidade aos finais de 

semana. 
 
 

7. ESPORTE E LAZER 
 

 



Objetivo: O plano de Governo para o Esporte e Lazer pretende ajudar na constituição de 
uma sociedade mais humana e unida, promovendo a integração das pessoas e estimulando 
a cidadania. Para que possamos desenvolver os programas de esporte e lazer com maior 
integração administrativa, devemos realizar ações em conjunto com as Secretarias de 
Educação, Obras, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Ação Social, Turismo e outras, e além 
disso, articular propostas com projetos em andamento nos governos Federal e Estadual. 
Entendemos que somente com as áreas integradas entre os diversos setores públicos e 
com o envolvimento da população, podemos realmente construir uma gestão participativa, 
democrática e descentralizada. 
 
Propostas: 
 

● Revitalização e ampliação dos centros esportivos e praças de lazer; 
 

● Viabilizar a criação de espaços para a prática esportiva e lazer na orla da Praia; 
 

● Programa Esporte Integral - Através deste programa visamos realizar o Esporte 
Educacional, onde será oferecido ao aluno da rede pública de ensino, a prática 
esportiva em seu contraturno escolar, disponibilizando acesso a todos e 
minimizando a seleção por rendimento. O programa contempla a articulação de 
parcerias tanto na esfera Federal como Estadual; 

 
● Apoio e estrutura para estimular a prática do esporte amador, através de 

competições municipais; 
 

● Promover o Programa "Ginástica na Melhor Idade" com aulas de alongamento 
ginástica localizada, funcional e laboral. As atividades serão realizadas nas Praças 
de Lazer, Orla da Praia e Centros Comunitários; 

 
● Promover Esporte e Lazer para todos, que será estendido aos bairros para envolver 

a comunidade a prática esportiva do lazer; Investimento e estrutura para a formação 
de atletas com alto rendimento; 

 
● Ampliação do atendimento às pessoas com necessidades especiais, realizando a 

Inclusão através do esporte; 
 

● Apoio e incentivo às equipes esportivas da melhor idade, promovendo as 
competições entre as equipes municipais e regionais; 

 
● Promover a prática dos esportes radicais, com acompanhamento pedagógico e 

diretrizes de segurança, por meio da construção de núcleos de esportes radicais que 
poderão ser realizada em qualquer época do ano; 

 
● Viabilização para a prática de modalidades de "Ecoadventure". 

 
 

8. FUNCIONALISMO PÚBLICO  
 

 



 
Propostas: 
 

● Valorização dos funcionários públicos e aperfeiçoamento do plano de cargos e 
salários; 

 
● Proporcionar ao funcionário público cursos de qualificação, e requalificação; 

Incentivar o funcionário público, o ingresso em universidades, pós graduação, 
mestrado, doutorado, PHD; Implantar atividade laborais, que promovam o bem estar 
físico e emocional dos funcionários; 

 
● Desenvolver plano com bônus por meio de metas pela eficiência. 

 
 

9. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
 
Objetivo: Os programas, projetos e ações da assistência social estarão voltados ao 
enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com atenção 
especial à toda a população e aos grupos socialmente excluídos ou segregados. Ações 
serão integradas às demais políticas públicas, como forma de garantir um salto de 
qualidade na proteção social e promoção e desenvolvimento da cidadania. 
 
Propostas: 
 

● Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e 
federais cujo foco seja a erradicação da pobreza; 

 
● Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e 

outras políticas sociais existentes no Município, em especial a saúde, educação, 
trabalho e segurança pública, para responder com efetividade às diversas 
necessidades; 

 
● Readequar e reestruturar os centros comunitários, com objetivo de melhor 

atendimento a promoção social; 
 

● Priorizar a qualificação profissional as famílias de baixa renda com temas voltados à 
Construção Civil, Panificação Artesanal, Escola de Beleza, Corte e Costura, 
Cabeleireiro, etc.; 

 
● Realização do Dia da Cidadania; 

 
● Promover a Saúde e Bem-estar às pessoas na Melhor Idade, com o 

desenvolvimento de atividades, que visem melhor qualidade de vida e cuidado ao 
idoso; 

 
● Reativar o Projeto "Horta Comunitária". 

 



 
 
 

10. DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA  
 
Objetivo: Queremos uma cidade tranquila, bem estruturada e que promova a garantia dos 
direitos de uso dos espaços públicos e privados, preservando a integridade das pessoas, 
com liberdade de ir e vir, seja para trabalhar, frequentar a escola ou se divertir. 
A segurança pública requer uma política de defesa e respeito dos direitos humanos e 
educação para promoção da paz. Nossa proposta prevê a articulação entre as polícias civil, 
militar, corpo de bombeiros, defesa social e destas com o Poder Judiciário e Conselhos 
Comunitários de Segurança. 
 
Propostas: 
 

● Adequação do efetivo da guarda municipal nos parâmetros da Lei 13.022/14; 
 

● Adotar práticas administrativas para coibir a violência, investindo em benfeitorias 
como iluminação pública, promoção e ampliação da vigilância em locais públicos; 

 
● Centro de Controle Operacional, com gerenciamento de instituições integradas no 

mesmo local (GCM, Trânsito, PM, SAMU, Defesa Civil, Sabesp, Bombeiros, etc) 
deixando mais eficiente a tomada de decisão no monitoramento dos agentes pelas 
câmeras de vigilância; 

 
● Realização de campanhas e palestras de conscientização para minimizar o consumo 

de álcool e drogas; 
 

● Realização de ações preventivas à violência; 
 

● Realizar campanhas efetivas para o combate à violência contra a mulher; 
 

● Viabilizar convênio com o governo do Estado junto à Secretaria de Segurança 
Pública, para a aplicação da Atividade Delegada, beneficiando o Policial Militar 
Extensão das políticas de segurança na Zona Rural: Treinamento e capacitação de 
agentes do município para fiscalização e autuação sobre a lei do silêncio, 
principalmente nos finais de semana e feriados. 

 
 

11.  TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA  
 
Proposta: 
 

● Elaboração de projeto para melhor fluidez no sistema viário; 
 

● Reestruturação na sinalização das vias; 
 

 



● Reforma, ampliação e adequação das ciclovias, elaborar estudo para criação de 
ciclofaixas nas principais avenidas; 

 
● Municipalização do serviço de Transporte Público para que a população seja 

atendida com plena eficiência; 
 

● Modernização dos pontos de ônibus; 
 

● Disponibilizar para o usuário de transporte um aplicativo gratuito de localização e 
itinerário dos ônibus; 

 
● Regularização do serviço de vans. 

 
 
 
 
 
 

 


