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ESPORTE E LAZER 
 
Metas iniciais 

 
As ações desenvolvidas no primeiro ano da administração estarão focadas no 

redimensionamento funcional da administração do Esporte, na seqüência de um 

planejamento voltado ao crescimento do setor viando impactar positivamente o Turismo e 

em consequência a economia do município.  

 

Busca de fontes alternativas de financiamento do Esporte e Lazer em outras esferas 

governamentais e iniciativa privada 

 

Estabelecimento de uma política pública de Esporte e Lazer que contemple todas as 

possibilidades que o segmento permite em termos de educação, saúde, qualidade de vida, 

inclusão social, geração de renda, capacitação dos profissionais envolvidos na gestão, 

divulgação do município e a própria competitividade esportiva 

 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DA GESTÃO  
 

• Aperfeiçoar a gestão administrativa do Esporte implantando o maior número 
possível de políticas públicas de Estado 

 
• Otimizar a utilização dos recursos com eficiência, economicidade e criatividade 

 
• Captar recursos externos, públicos e privados 

 
• Dotar a cidade de bons equipamentos esportivos, sendo eficiente na proteção e 

manutenção dos mesmos 
 

• Proporcionar a maior oportunidade possível de inserção da população à prática de 
Esporte, Lazer e Atividades Físicas 

 
• Fortalecer as equipes de competição com políticas públicas que levem a melhor 

representatividade possível 
 

• Recriar e manter um amplo calendário anual de eventos tornando-o um dos pilares 
de desenvolvimento do Turismo no município 

 



• Fortalecer os clubes de futebol nos bairros criando os CECs – Clubes Esportivos e 
Culturais, tornando-os uma marca de gestão ao final do mandato, levando mais 
modalidades esportivas e oficinas culturais para as comunidades locais 
 

• Viabilizar reforma do campo do Estrela (Jardim Ribamar) 
 

• Viabilizar reforma do campo do Bahia (Caraminguava) 
 

• Viabilizar construção de campo em uma dessas regiões: Recreio Santista, Vila 
Erminda ou Josedy.  
 

• Viabilizar a reestruturação de espaço esportivo no Guaxiru e Vila Peruíbe. 
 

• Viabilizar reforma do campo do Real Veneza (Jardim Veneza)  
 

• Propor, criar e desenvolver o Plano Municipal de Esporte de Aventura 
 

• Em parceria com a Secretaria de Educação, implantar e desenvolver um amplo 
programa de Esporte nas escolas fomentando o esporte e melhorando a qualidade 
de vida dos nossos estudantes.  
 

 
EDUCAÇÃO 

 
 

• Valorização dos Profissionais da Educação. 
 

• Estudo para revisão do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério. 
 

• Formação continuada para todos os profissionais da Educação e seus diferentes 
tipos de atendimentos (professores, gestão e apoio). 

 
• Formação para Estagiários que atuam na Educação. 

 
• Viabilizar pagamento de licença-prêmio. 

 
• Inclusão das aulas de Educação Física e Arte na Educação Infantil. 

 
• Parceria com a Secretaria da Saúde para que os alunos que necessitem terem 

acesso às terapias com fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas. 
 

• Agilizar a emissão de laudos em parceria com a Secretaria de Saúde. 



 
• Atendimento odontológico para os alunos. 

 
• Viabilizar atendimento aos profissionais da Educação, com ações voltadas a 

promoção e atenção a saúde e integridade psicológica. 
 

• Fomentar projetos com atividades extracurriculares no turno e contra turno escolar. 
 

• Inserir na grade curricular matérias como cidadania e empreendedorismo. 
 
 
Infraestrutura 
 
 

• Materiais Pedagógicos (papelaria, didático, lúdicos, livros, etc.). 
 

• Equipamentos tecnológicos (computadores, impressoras, internet). 
 

• Reestruturar laboratórios de informática. 
 

• Uniforme e kit escolar. 
 

• Merenda de qualidade.  
 

• Manutenção dos prédios escolares.  
 

• Reforma e/ou ampliação de escolas.  
 

• Adequação da estrutura física de acordo com a faixa etária dos alunos. 
 

• Mobiliário escolar.  
 

• Parque infantil.  

 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 
Criação da SEDE - Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico e 
Empreendedorismo, buscando integrar os seguintes setores para 
desenvolvimento da cidade. 

 
 
 



PAT SINE 
 

• Reestruturar o PAT SINE realizando parcerias para cursos de aperfeiçoamento. 
 

• Realizar parcerias com advogado trabalhista para consultas gratuitas tanto para o 
empregado, quanto para o empregador. 

 
• Dar suporte e fazer a interligação entre empregado e empregador, disponibilizando 

sala para entrevistas, pequenas palestras e outros. 
 

• Desenvolver projeto de MEI – Microempreendedor Individual.  
 

• Captar vagas para quem busca o Primeiro Emprego, Estagiários, CIEE, Jovem 
Aprendiz, Portadores de Síndrome de Down, Portadores de Necessidades Especiais 
e Terceira Idade. 

 
• Divulgação eficiente de todas as vagas e cursos no município. 

 
• Viabilizar a criação de Frente de Trabalho.  

 

DESENVOLVIMENTO/ EMPREENDEDORISMO 
 
• Dar prioridade a ações estratégicas que beneficiem o surgimento e a expansão dos 

pequenos negócios.  
 

• Parceria junto a outras secretarias para incrementar e estimular os negócios na 
cidade. 

 
• Fomentar junto aos bancos, linhas de crédito para empreendedores e empresas 

para abertura e/ou expansão de negócios, exemplo, Banco do Povo, Desenvolve 
SP. 

 

CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ECONOMIA CRIATIVA 
 

• Criar nas principais praças de cada bairro a economia criativa, onde poderão ser 
comercializados produtos e serviços de microempreendedores envolvendo os 
moradores, inclusive para revitalizar e dar ocupação aos locais. 
 

• Criação de cursos de planejamento financeiro. 
 

 
 



ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACESSIBILIDADE 
 
 

• Reestruturar e fortalecer o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 
 

• Implantar a Casa de Passagem através de parcerias. 
 

• Reestruturar o CREAS – Centro Especializado de Assistência Social. 
 

• Reestruturar o NAES – Núcleo de Ações Educativas e Sociais (antigo NIP). 
 

• Reestruturar o CCI - Centro de Convivência do Idoso. 
 

• Criação de Creche para Idosos. 
 

• Implantar o Centro de Referência Especializado para a população em situação de 
rua (centro POP – decreto 7053/2009). 
 

• Retomar o projeto Mãos Dadas, reestruturando a cozinha e padaria comunitária, 
onde serão oferecidos diversos cursos teóricos e práticos, com toda produção 
sendo distribuída nas escolas municipais e para moradores de rua, etc. 
 

• Retomar o projeto Mãe Peruibense, com entrega de bolsa enxoval. 
 

• Dar assistência às famílias de dependentes químicos e portadores de HIV, 
aumentando o número de vagas em clínicas de recuperação. 
 

• Integração com o Terceiro Setor no atendimento à população.  
 

• Implantar o projeto “Rede de Informação” junto a instituições religiosas e sociais de 
cooperação para diagnóstico social e ação no setor.   

 
SAÚDE 

 
• Estudo e implantação do Plano de Carreira dos Funcionários da Secretaria de 

Saúde. 
 

• Criação de comissão de estudo para implementação das 30 horas da Enfermagem. 
 

• Reestruturar o Quarteirão da Saúde – AME, UPA e Hospital Municipal. 
 



• Reestruturar as estruturas físicas das UBS/PSF (Unidades Básicas de Saúde/ 
Programa de Saúde da Família) existentes e colocar em funcionamento pleno. 
 

• Informatizar os prontuários para os médicos terem acesso a ficha de cada 
munícipe. 
 

• Uniformizar e capacitar funcionários para o bom atendimento a população. 
• Dar atenção integral à saúde do servidor público de Peruíbe, com psicólogos e 

terapeutas para melhorar a saúde mental. 
 

• Zerar a fila de espera de exames, consultas etc., interligando todos os setores da 
saúde promovendo a redução do tempo para consultas e atendimentos. 
 

• Ampliar a rede de corpo médico da cidade. 
 

• Criação do 0800 e aplicativo para agendamento de consultas conectando todos os 
postos de saúde da cidade.  
 

• Reestruturação do P.A.D.I. – Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso.  
 

• Reconstrução e reestruturação do CEPASE – Centro de Promoção Assistencial à 
Saúde e Emocional. 
 

• Reativar a Farmácia de Manipulação de Remédios. 
 

• Implementação de novas especialidades na rede municipal de Saúde. 
 

• Manter em pleno funcionamento os serviços essenciais como mamografia, 
ultrassonografia, etc. 
 

• Colocar a Maternidade em pleno funcionamento. 

 
SAMU 

 
• Adequação da base médica do SAMU Ruínas. 

 
• Uniformizar e capacitar os funcionários periodicamente. 

 
• Criação de grupo de estudo para implementação da categoria de condutor e técnico 

de enfermagem socorrista. 
 

• Construção de cobertura e local adequado para lavagem das viaturas. 



SAÚDE BUCAL 
 

• Equipar UBS e reativar postos das UBS na zona rural. 
 

• Habilitar as equipes de PSF, já credenciadas. 
 

• Implantar plantão 24 horas na UPA. 
 

• Atendimento especial para gestantes de riscos, junto com crianças de 0 a 4 anos. 
 

• Parcerias público/privada para desenvolver projetos de próteses sobre implantes 
para pacientes desdentados total. 
 

• Capacitação periódica de auxiliares e dentistas. 
 

• Verificação dos índices de cárie no município e realizar mutirões periódicos. 

      
PROGRAMA DE CONTROLE DE EPIDEMIAS 

 
• Aquisição de EPIS e uniforme e veículo próprio para transporte os agentes de 

endemia. 
 

• Obter equipamentos como mapas, computadores, etc. 
 

• Adquirir veículo próprio para nebulização. 
 

• Integração das ações de controle da dengue na atenção básica, com a mobilização 
dos Programas de Agentes Comunitários e Programa da Saúde da Família. 
 

• Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica e Entomológica para ampliar a 
capacidade de predição e de detecção precoce de surtos da doença. 
 

• Utilização de instrumentos legais que facilitem o trabalho do poder público na 
eliminação dos criadouros em imóveis e casas abandonadas ou fechadas e terrenos 
baldios. 
 

SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL 
 
• Viabilizar a criação da UBASA - Unidade Básica Saúde Animal.  

 
• Implantação da Semana do Bem Estar Animal nas escolas municipais. 



 
• Viabilizar aquisição de Ambulância para resgatar animais de rua. 

 
• Viabilizar aquisição de Castramóvel. 

 
• Implantar aplicativo Denuncia Animal e viabilizar aquisição de veículos para 

averiguações. 
 

• Realizar castrações para controle de natalidade em nosso município. 
 

• Construção de Canil e Gatil separadamente, uma vez que são espécies diferentes. 
 

• Viabilizar contratação de Agentes de Zoonose. 
 

• Criação de Conselho de Proteção Animal. 

 
 

OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS 
 
OBRAS 
 

• Ampliar zeladoria do município com total atenção aos bairros com serviços de 
limpeza de valas, córregos, roçada e capina, coleta, serviços focados na diminuição 
de enchentes. 

 
• Informatização e interface entre os setores: Obras, Fiscalização, Receita, Cadastro 

e ISS. 
 

• Municipalização dos serviços: Coleta de lixo, roçada e capina, manutenção de 
prédios públicos, principalmente da área da Educação. 
 

• Renovação de todas as licenças pendentes, incluindo a da draga do rio e Lama 
Negra. 
 

• Alteração do código de obras e criação de leis de incentivo para atrair novos 
investidores (geradores de emprego), incluindo a alteração plano diretor referente 
à parcelamento de solos, loteamentos, desdobro. 
 

• Iniciação da implantação de acessibilidade em todos os níveis, visual, corrimão 
(iniciando pelos prédios públicos). 
 

• Pavimentação com bloquetes permitindo que o leito carroçável continue permeável. 



 
• Obter o AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dos prédios públicos, 

iniciando pelos prédios das Secretarias da Educação e Saúde. 
 

• Agilizar a aprovação de projetos particulares inserindo um guichê de atendimento 
especifico a profissionais da área. 
 

• Implantar projetos de arborização e paisagismo na região central, orla da praia, nas 
áreas livres das escolas, corredores turísticos e nas áreas urbanizadas, dando 
preferência ao plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, floríferas e frutíferas. 
 

• Melhorias e manutenção da iluminação da Avenida Mário Covas e orla da praia. 
 

• Melhorias e manutenção da iluminação das ciclovias da cidade. 
 

• Ampliar iluminação pública com o programa “Ilumina Bairros” para zerar pontos 
escuros.  
 

• Melhorias e manutenção das escadas e rampas de acesso da faixa arenosa. 
 

• Investimento para a implantação do projeto de Micro e Macro Drenagem. 
 

• Aquisição de frota incluindo caminhão, retroescavadeira e patrol para manutenção 
dos bairros. 
 

• Retomar o projeto “Papa Mato” para intensificar a limpeza urbana (guias, sarjetas) 
na cidade com maior agilidade. 
 

• Implantar Lei de Conservação para Regularização de Obras. 
 

• Reforma do Trapiche.do Porto de Pesca. 
 

• Revitalização do Boulevard Central até a praia. 
 

• Revitalização do Centro de Convenções para eventos, agregando Secretarias 
Municipais. 
 

• Revitalização e urbanização do Parque Turístico visando a construção de um 
orquidário e recuperação de animais/aves da mata atlântica. 
 

• Reestruturar o Lamário Municipal. 
 

• Reforma e ampliação do Aquário Municipal. 



 
• Revitalização do Mirante da Torre.  

 
• Revitalização e estruturação das Ruínas do Abarebebe. 

 
 

FISCALIZAÇÃO 
 

• Elaborar acompanhamento de vistoria on-line. 
 

• Implantar Projeto Fiscalização Digital, onde multas e notificações serão emitidas 
com fotos on-line. 
 

• Equipar o setor com carros e equipamentos. 
 

• Qualificar o fiscal melhorando na apresentação ao munícipe. 
 
 

HABITAÇÃO 
 

• Reestruturar o projeto “Morar Legal”. 
 

• Atualizar Cadastro Único de Moradores que serão contemplados nos projetos 
habitacionais. 

 

• Realizar o maior programa de Regularização Fundiária Municipal (REGULARIZA 
PERUÍBE), atendendo diversos bairros da cidade, além do levantamento de 
Núcleos Habitacionais a serem inseridos neste Programa.  
 

URBANIZAR A CIDADE 
 

• Manutenção constante das ciclovias. 
 

• Instalar lixeiras na cidade de forma planejada, inclusive lixeiras recicláveis. 
 

• Instalar bancos e jardins na orla da praia. 
 

• Limpeza urbana e limpeza das praias com recolhimento de detritos. 
 

• Conservação da cidade: maior atenção na manutenção, pintura e limpeza nos 
prédios e terrenos da prefeitura e orla da cidade, contemplando guias, sarjetas, 



muros, espaços públicos, desde a orla da praia, principais avenidas e região da 
linha férrea pensando no visual para turista e veranistas. 
 

• Colocação de placas com nomes de ruas e bairros.  

 
 

MEIO AMBIENTE 
 

 
• Implantação do Programa Recicla Peruíbe para a coleta seletiva de material 

reciclável potencializando as cooperativas de catadores e demais alternativas de 
geração de empregos e renda para a população juntamente com a iniciativa 
privada e ONGs. 
 

• Implantação de Ecopontos para recebimento de resíduos de pequenas reformas. 
 

• Reconstruir o Viveiro Municipal, para produção e armazenamento de mudas 
oriundas de compensações ambientais, além de implantar salas equipadas para 
Educação Ambiental. 
 

• Implantar um centro de destinação e recuperação de animais marinhos. 
 

• Adquirir equipamentos adequados para a limpeza das praias afim de que não se 
remova a areia e sim resíduos. 
 
 

AGRICULTURA E PESCA 
 
 

• Cursos de capacitação para produtores rurais visando aumentar a produtividade e 
lucratividade dos negócios. 
 

• Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável visando a 
implementação de políticas públicas com prioridade nos produtores e pescadores 
familiares. 
 

• Estimular a formação de cooperativas de pequenos produtores rurais para cultivo 
de produtos típicos da rica culinária caiçara, quilombola e indígena, incluindo canais 
de comercialização adequados aos produtores rurais. 

 
• Viabilizar a construção do Mercado Municipal do Produtor Rural. 

 



• Ampliar a compra junto aos produtores rurais do município para a merenda escolar, 
fortalecendo a agricultura familiar. 

 
 

TURISMO 
 
 

• Reestruturação do CIT - Centro de Informações Turísticas, incentivando turistas e 
moradores a buscarem informação agregado com a GCM. 
 

• Organizar atividades culturais na extensão do Boulevard Central com artistas locais. 
 

• Incluir o futuro Orquidário Municipal entre atrações turísticas. 
 

• Instituir definitivamente o Turismo de Saúde no Lamário Municipal. 
 

• Revitalização do Aquário Municipal e ampliação. 
 

• Após revitalização, implantar no Mirante da Torre estrutura adequada para receber 
visitantes, com restaurantes e loja de souvenirs da cidade buscando a iniciativa 
privada. 
 

• Criar atrativos do Turismo Religioso nas Ruínas do Abarebebe., 
 

• Revitalização do roteiro Turístico Rural, incentivando novamente os passeios em 
sítios e pesqueiros na zona rural. Melhoria dos acessos. 
 

• Criação de calendário específico com eventos gastronômicos, culturais e musicais 
nas praças Ambrósio Baldim e Praça Flórida. 
 

• Implantação de Turismo de Base Comunitária – Ações com ONGs, povos indígenas 
(vivência, visitação e incentivo ao comércio). 
 

• Incentivar o Turismo de Aventura no município. 
 

• Recriar várias festividades como a Festa das Flores, November Fest, Festival da 
Cerveja Artesanal, Festa da Tainha, Festival Food Truck, Peruíbe Moto Fest, Parada 
LGBT+, Festa do Padroeiro, Festival Glorifica Peruíbe. 
 

• Recriar o Calendário Anual de Eventos oficial da cidade. 
 

• Recriar o Carnaval de Peruíbe. 



 
• Recriação da Arena Verão. 

 
• Implantar a Semana Ufológica ampliando com diversas outras ações o atual 

encontro existente. 
 

• Ampliar o Turismo Religioso com eventos no Calendário Anual. 

 
CULTURA 

 
• Parceria e incentivo com eventos artísticos e culturais de iniciativa popular. 

 
• Criar um núcleo cultural em cada região da cidade. 

 
• Criar bibliotecas em bairros populosos, em parceria com a secretaria de Educação, 

oferecendo novas mídias, acesso à internet e vasto acervo bibliográfico. 
 

• Avaliar a atual situação das peças do Museu Arqueológico de Peruíbe que se 
encontra no bairro da Estação e analisar a melhor forma de utilizar o espaço. 
 

• Promover a criação virtual do Museu da Pessoa de Peruíbe. 
 

• Criar uma Agenda Cultural impressa para divulgação das atividades em prédios 
públicos, hotéis, restaurantes, etc. 
 

• Promover eventos culturais que resgatem a tradição local de acordo com o 
calendário oficial de eventos como a Festa do Dia do Padroeiro (São João), Festa 
do Pescador (São Pedro), Quermesse do Buraco Quente, entre outras. 
 

• Criar e manter oficinas culturais como: Desenho, Escultura, Mangá, Pintura, Dança, 
Música, Teatro etc. 
 

• Promover eventos culturais como: Festival Estudantil de Teatro, Grande Mostra de 
Oficinas Culturais, Dia do Músico no Coreto, Festival da Canção de Peruíbe, Forró 
Para Todos, Dia do Choro, Festival da Diversidade Cultural Caiçara. 
 

• Revitalização da Banda Municipal de Peruíbe. 
 
 

 
 
 



JUVENTUDE / ECOAGENTES / JOVEM APRENDIZ 
 

• Criar um espaço exclusivo para formular as políticas públicas para a Juventude, 
buscando também parcerias públicas privadas para garantir a deliberação e 
execução de cada ação. 

 
• Reativar e incentivar o Conselho Municipal da Juventude a partir da Conferência 

Municipal da Juventude, incluindo entidades estudantis como AEP, UMESP, etc.  
 

• Realizar eventos ligados a Juventude nas áreas esportiva, cultural e outras de 
interesse da comunidade. 
 

• Criar núcleos e eventos de debates em contribuição para a Juventude da cidade. 
 

• Recriar o programa EcoAgentes em parceria com as Secretarias do Meio Ambiente, 
Turismo e Educação. 

 
• Em parceria com Assistência Social criar um programa com psicólogos e outros 

profissionais para que possam atender jovens da rede escolar que necessitem de 
apoio nesse setor. 

 
• Aumentar a fiscalização e segurança nas redondezas de zonas escolares. 

 
• Criar espaços como startups, para estimular o empreendedorismo nos jovens do 

município.  
 

• Criar o Programa Jovem Empreendedor, para estimular o empreendedorismo do 
jovem do município. 
 

• Criar o Departamento da Juventude na estrutura do Governo Municipal.  

 
AREA INDUSTRIAL 

 
• Estabelecer contato com empresas sustentáveis (conforme Lei Orgânica do 

Município), concedendo incentivos fiscais e implantando efetivamente a Zona 
Industrial como área de instalação destas empresas. 

 
• Viabilizar a construção de galpões para concessão à empresas interessadas em se 

instalar em Peruíbe ampliando postos de trabalho. 
 

• Viabilizar a construção de uma incubadora de empresas.  



COMÉRCIO 
 

• Capacitar empresas do município para participarem das Licitações Públicas. 
 

• Criar mecanismo de fortalecimento do comércio local com ações voltadas ao 
associativismo empresarial e criação de cooperativas. 
 

• Realização da feira de negócio “Empreenda Peruíbe”. 
 

• Incentivar a vinda de novas empresas para Peruíbe. 
 

• Desenvolver projetos e eventos que contribuem na diminuição do efeito da 
sazonalidade sobre o comércio local aumentando o fluxo turístico em períodos de 
baixa temporada. 

 
• Estimular parcerias com entidades como ACEP e SESI para fortalecimento do 

comércio local. 
 

• Desenvolver o projeto “Peruíbe Mais Forte”, onde a Prefeitura estimulará a compra 
em fornecedores locais. 

 
GESTÃO PÚBLICA E SERVIDORES PÚBLICOS 

 
• Viabilizar a implantação do sistema de orçamento participativo permeando a 

participação da comunidade no planejamento das ações a serem desenvolvidas no 
município. 

 
• Criar aplicativo “Peruíbe na Palma da Mão”, onde se concentrarão todos os serviços 

públicos, incluindo o de marcação de consultas médicas. 
 

• Melhorar as condições de atendimento do funcionalismo público. 
 

• Melhorar instalações dos locais de serviços incluindo o Paço Municipal, Escolas e 
demais prédios públicos. 
 

• Respeitar a Data Base do funcionalismo (aumento dos servidores). 
 

• Viabilizar o pagamento de todas as licenças prêmios e benefícios dos servidores 
públicos. 
 



• Montar Grupo de Estudo para buscar melhorias ao funcionalismo público, 
resgatando sua importância e valorização e recompensando a excelência no seu 
setor. 
 

• Implementar a Ouvidoria Municipal com todos os protocolos necessários para o 
bom atendimento ao munícipe, assim como capacitar funcionários responsáveis 
pelo setor.  
 

• Viabilizar a implantação da UAISSPP – Unidade de Atenção Integral à Saúde do 
Servidor Público de Peruíbe.  

 
TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA 

 
• Proporcionar amplo estudo sobre o sistema de transporte da cidade. 

 
• Regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativo 

 
• Estudo para igualar condições de trabalho dos taxistas com motoristas de 

aplicativo. 
 

• Realizar estudo e buscar a implantação e integração da malha cicloviaria de forma 
eficiente, atendendo diversas regiões do município.    
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

• Realizar campanha para orientar e incentivar os munícipes a fazerem boletim de 
ocorrência na delegacia (internet e local) a fim de estatísticas para trazer policiais 
(a secretaria de segurança pública trabalha com estatísticas). 

 
• Reivindicar junto ao Governo do Estado mudança dos critérios para o aumento do 

efetivo da Policial Militar e Civil. 
 

• Realizar campanha de orientação ao munícipe sobre a diferença entre perturbação 
do sucesso e lei do silêncio. 

 
• Promover um programa de aproximação dos núcleos de idosos, juntamente com a 

GCM, para que efetivamente aja prevenção dos agentes delituosos.. 
 

• Propor a Secretaria de Segurança Pública do Estado que o comandante da GCM 
faça parte do CONSEG.  

 



• Buscar maior apoio nos bancos da INFOCRIM, para futuramente interagir com as 
policiais estaduais no combate a criminalidade.  

 
• Capacitar gestores na GCM para utilizar dados de inteligência da Segurança Pública 

integrada entre Estado e Município. 
 

• Fornecimento de uniformes, EPI, coletes balísticos, armas não letais, algemas, etc., 
para a GCM. 
 

• Realização de convênio com a Polícia Federal para porte de arma de fogo ao efetivo 
da GCM, incluindo capacitação para tal.  
 

• Convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para a cooperação 
mútua com o Departamento de Trânsito. 

 
• Em parceria com o CONSEG efetivar projetos como o Fundo Municipal de 

Segurança e o Plano Municipal de Segurança Pública, visando buscar recursos junto 
ao Governo Federal (SENASP). Criar o Gabinete de Gestão Integrada para discutir 
as demandas. 

 
• Elaborar Plano de Carreira próprio e concurso interno para promoção e 

cumprimento dos cargos hierárquicos conforme a criação da GCM. 
 

• Criar programas de policiamento afim de otimizar e planejar as ações da GCM 
como: ROMU (equipe de ações táticas), Ronda Escolar, Ronda com Motocicletas, 
Rondas com Bicicletas e Ronda de Policiamento Ostensivo Comunitário. 

 
• Concurso público para preencher lacunas da GCM, após avaliação técnica do 

conselho de segurança. 
 

• Aumentar efetivo da GCM e realizar cursos de capacitação e de aperfeiçoamento 
profissional a fim de manter o efetivo sempre atualizado. 

 
• Melhorias na segurança na alta temporada e feriados prolongados: capacitar e dar 

mais autonomia à GCM; transformar o Ponto I em base fixa da GCM; inibir em todo 
município eventuais movimentos que atrapalhem o sossego e a segurança pública. 

 
• Fiscalização mais eficiente da Lei do Silêncio aplicando as devidas sanções para  

inibir som alto em veículos, caixas manuais de som e escapamentos de motos e 
som alto em residências. 
 

• Adaptação das viaturas com giroflex, sirene, sistema de rádio e comunicação 
adequados. 



DEFESA CIVIL 

 
• Adequação na lei municipal com a criação efetiva de cargos e funções. 

 
• Criação de Núcleo de Educação junto as escolas das atribuições e serviços da 

Defesa Civil com a participação de alunos da rede municipal. 
 

• Viabilizar a aquisição de viaturas adequadas para fiscalização e monitoramento de 
áreas de risco. 

 
• Viabilizar a aquisição de viatura aquática para resgate. 

 
• Adequação da Base da Defesa Civil. 

 
• Implantação do NUDEC – Núcleo Comunitário de Defesa Civil nos bairros com área 

de risco. 
 

• Implementação do Plano de Contingenciamento da Defesa Civil Municipal. 

 
• Fornecimento de uniformes, EPI e capacitação dos funcionários da Defesa Civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos com você, cidadão Peruibense para juntos construirmos uma cidade melhor. 

Nosso lema: FOCO, EFICIÊNCIA E CRIATIVIDADE 
 


