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“Seja qual for o plano em que nossa consciência esteja agindo, tanto nós como 

as coisas pertencentes a esse plano são, por enquanto, nossas únicas 

realidades. À medida que nos elevamos na escala do desenvolvimento, 

percebemos que, durante os estágios pelos quais passamos, confundimos 

sombras por realidades, e o progresso ascendente do Ego é uma série de 

despertares progressivos, cada avanço trazendo consigo a idéia de que agora, 

por fim, alcançamos a "realidade"; mas somente quando tivermos alcançado a 

Consciência absoluta e fundido a nossa com ela, seremos livres das ilusões.“  

Helena Blavatsky - famosa escritora, filósofa e teóloga russa     1831 - 1891  
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Governo é fruto da contribuição da equipe de campanha de KAIO, 
formada por voluntários desejosos de promover necessárias mudanças em nossa cidade. 
Desenvolver políticas públicas baseadas em evidencias. Evidencias essas constatadas em 
sites e fontes oficiais do governo municipal, estadual e federal, tais com: 

http://www.peruibe3.sp.gov.br/ 

https://datasus.saude.gov.br/ 

https://www.gov.br/mec/pt-br 

https://www.gove.digital/ 

São mudanças na forma de atuar, contando com a participação efetiva da população 
de Peruíbe, de forma compartilhada, para a indicação das reais prioridades de nossa 
cidade, em todos os setores, mostrando desde logo que o Prefeito será o funcionário 
público número um do povo. 

KAIO pretende colocar na Administração Municipal secretários, diretores e demais 
responsáveis pelos serviços prestados à população, pessoas capacitadas para realizar uma 
gestão ágil, eficaz e vitoriosa, independentemente de posições ideológicas, partidárias ou 
religiosas. 

As metas descritas neste Plano de Governo foram formuladas como soluções aos 
problemas, necessidades e desafios, levantados em visitas e em reuniões com quem sabe 
de fato o que Peruíbe precisa, enriquecidas pela adoção dos princípios da INOVAÇÃO, da 
SUSTENTABILIDADE e da TECNOLOGIA.  

Para maior clareza, o Plano de Governo está dividido em 2 pilares:  

DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA 

CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL 

São os compromissos que KAIO assume com toda a população de nossa cidade, que 
participará efetivamente das principais decisões, através da gestão compartilhada, ou seja, 
com a participação de todos e agindo sempre de forma ética, correta e honesta, sabendo 
que a coisa pública está acima de quaisquer questões pessoais.  

 

PILAR I - DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA 

 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Integrar os serviços das áreas da Saúde e Assistência Social para um atendimento 
mais eficaz à população, sob a adequação dos meios de informatização dos setores e da 
comunicação com os Usuários, utilizando mensagens MSM, WhatsApp e outros. 

Dialogar com o Governo Estadual para que o AME e o Hospital fiquem sob sua 
responsabilidade, propiciando um atendimento mais adequado no âmbito regional. 

http://www.peruibe3.sp.gov.br/
https://datasus.saude.gov.br/
https://www.gov.br/mec/pt-br
https://www.gove.digital/
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Ampliar para 100% a cobertura do Programa de Saúde da Família no Município. 

Manter e aprimorar todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde, dando 
ênfase à profilaxia, através de campanhas educacionais tais como o Setembro Amarelo, 
Outubro Rosa e Novembro Azul. 

Rever os pisos salariais de profissionais da saúde, priorizando seu ingresso via 
concurso público, visando diminuir a contratação de profissionais autônomos, tornando a 
PERUIBEPREV mais sólida e que possa honrar seus compromissos previdenciários. 

Aprimorar o instrumental e equipamentos da UPA, assim como priorizar atividades de 
educação continuada, valorizando com isso o quadro funcional, além de oferecer um 
serviço de qualidade técnica cada vez melhor. 

Ampliar o horário de funcionamento das UBS (Unidades Básicas de Saúde), priorizando 
o atendimento no próprio bairro.  

Reabrir a Maternidade Municipal seguindo cronograma coerente, para que ela atue 
inicialmente como Casa de Parto e vá se adequando de acordo com as possiblidades reais, 
para a plenitude de seu funcionamento. 

Pleitear junto ao Governo do Estado a implantação da Operação Verão, a exemplo do 
que é feito na Segurança Pública, visando o aumento de quadro e de medicamentos para 
atender à demanda que aumenta em muito durante a alta temporada. 

Reativar a Farmácia de Manipulação, visando maior economia na formação de 
estoques de medicamentos. 

Investir de forma efetiva na informatização de toda a Secretaria Municipal de Saúde, 
dando atenção especial à implantação de prontuários eletrônicos, em todos os locais de 
trabalho, propiciando com isso um melhor atendimento, economizando tempo e dinheiro. 

Investir em atividades docentes assistenciais dentro das atividades da rede, 
principalmente naqueles serviços onde o Município tem grande expertise como, por 
exemplo, no Lamário e Banco de Leite, através de parcerias com escolas de enfermagem, 
medicina e fisioterapia, entre outras. 

Dimensionar satisfatoriamente o serviço de transporte de pacientes para atendimento 
em outras localidades.  

Potencializar o aproveitamento dos recursos naturais de Peruíbe, tais como a lama 
negra e água sulfurosa.  

Manter uma preocupação de planejamento voltado à aquisição de equipamentos, tais 
como o tomógrafo e outros de diagnóstico por imagem, à capacitação dos operadores 
desses equipamentos e ampliar adequadamente o atendimento dinâmico e constante, 
particularmente a utilização do mamógrafo.  

Implantação das PICs - Práticas Integrativas e Complementares, na saúde em geral, 
visando a aplicação de tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, tais como a 
acupuntura auricular, fitoterapia, meditação e outras, baseados em conhecimentos 
tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão,  

Treinar os ACS (agentes comunitários de saúde), reforçando a implantação das PICs, 
para assimilar o conhecimento popular e praticar as ações com esse tipo de orientação, 
nas suas funções dentro das Equipes de Saúde da Família (ESF). 

Instalar o CEO (Centro de Especialidades de Odontológicos) em novo e adequado 
prédio modernizando e ampliando o atendimento. 
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Aquisição de maleta odontológica, com a mesma funcionalidade de um consultório 
móvel, atendendo a uma demanda existente em áreas mais distantes. 

Manter serviço odontológico de plantão na UPA nos horários em que não haja 
atendimento em outros locais. 

Melhorar a infraestrutura do AMFITO (Ambulatório de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional). 

Expandir a capacidade de atenção do CAPS - Centro de Assistência Psico Social, 
possibilitando um maior apoio psicológico à população, uma vez que é nítido o aumento da 
necessidade desse tipo de atendimento, citando como exemplo o número crescente de 
suicídios e depressão de uma forma geral.  

Fortalecer no CAPS o atendimento aos dependentes químicos, sejam alcoólicos ou 
dependentes de drogas ilícitas. 

Ampliar o serviço de entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo e de alto 
custo para pacientes cadastrados. 

Incrementar os serviços da Zoonose para melhoria da assistência e atendimento aos 
animais abandonados.  

Aumentar o número de CRAS - Centro de Referência da Assistência Social para melhor 
atendimento da população. 

Melhorar a infraestrutura de trabalho do Conselho Tutelar de Peruíbe, oferecendo 
condições de aumento de sua eficiência. 

Ampliação do Programa de Atendimento Médico Domiciliar oferecendo maior qualidade 
de vida para os idosos e pessoas que necessitem de mais acessibilidade. 

 

EDUCAÇÃO NOTA 10 

 

A principal meta é melhorar o ensino visando superar o IDEB - Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica na nossa cidade, que está abaixo das médias 
estadual e nacional. 

Modernizar os recursos tecnológicos para que tenhamos no Município uma educação 
100% digital, mais eficiente e avançada. 

Pesquisar e reduzir as causas do abandono e evasão escolar, que resultam em alta 
proporção de alunos com mais de dois anos de atraso escolar comparados aos demais 
alunos, o que é registrado nas estatísticas da educação sob o título de Distorção Idade-
Série, que atualmente são muito altas em Peruíbe, com relação ao que ocorre em todo o 
Estado de São Paulo. 

Nomear o Secretário Municipal da Educação, através de lista tríplice, extraída por meio 
de eleição realizada pelos funcionários da Educação. 

Abrir as escolas da rede pública oferecendo seus espaços para que, em dias e horários 
não letivos, a população local possa participar de atividades culturais, esportivas e de lazer, 
sob a coordenação das Associações de Pais e Mestres, em parceria com as Associações 
das proximidades e com o Poder Público. 

Ampliar o número de vagas em creches, favorecendo sobretudo às mães que trabalham 
fora de casa. 
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Incentivar a implantação de novas Hortas Comunitárias nas escolas da rede pública, 
sob adequada manutenção e segurança. 

Estimular a criação de uma Cooperativa Municipal para a confecção de Produtos 
relacionados a escola e ao poder público, como uniformes escolares e para os servidores, 
além de outros itens, que possam reduzir os custos das escolas, e ao mesmo tempo gerar 
emprego e renda no Município, reduzindo as terceirizações e promovendo a integração 
escola-família. 

Promover ações junto à comunidade e alunos, conscientizando quanto à importância 
da sustentabilidade e da conservação dos bens públicos, fazendo da escola uma extensão 
dos seus lares.  

Criar meios de transmissão digital de documentos, visando agilizar e reduzir os custos. 

Implantar malote diário que recolha documentos nas unidades escolares, reduzindo 
deslocamento de profissionais da educação. 

Criação de equipes especializadas, dedicadas exclusivamente à manutenção e 
segurança patrimonial das escolas municipais. 

Dotar as salas de aula com equipamentos adequados e modernos, capacitando os 
professores para sua utilização, elevando a qualidade do ensino. 

Manter equipe especializada para oferecer a acessibilidade e inclusão de alunos com 
condições especiais, envolvendo médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas 
ocupacionais.  

Incluir no currículo escolar disciplinas de Educação Ambiental, História de Peruíbe e 
Região, Turismo e Empreendedorismo. 

  

EXPANSÃO DA CULTURA 
 

Colocar o artista peruibense em primeiro lugar, criando oportunidades para ele, nas 
mais diversas linguagens culturais tais como a dança, teatro e música, participando de 
todos os eventos do calendário municipal ao longo do ano.   

Incentivar as oficinas de artes e a participação em manifestações artísticas com a 
criação de concursos. 

Promover festivais de música, teatro, corais, encenações e danças, entre outros, 
contratando artistas locais, em todos eventos e nos principais pontos turísticos.  

Fortalecer o artesão de Peruíbe e fomentar o artesanato local. 

Buscar, através de convênios e parcerias, apoio dos Governos Federal e Estadual 
para viabilizar a construção de um Espaço Cultural, com teatro e salas para ensaios e 
ensino de artes. 

Pleitear, junto ao Estado, a realização da Virada Cultural Paulista em Peruíbe. 

Criar calendário anual para manifestações culturais nos diversos pontos turísticos da 
cidade tais como a Praça Albano Ferreira (Praça Flórida), Praça da Matriz, Praça Ambrósio 
Baldim, Boulevard, assim como nas praças dos bairros periféricos da cidade.  

Assegurar a participação peruibense nas feiras regionais e estaduais de artesanatos 
e no Mapa Cultural Paulista. 

Adequar as leis municipais para inserir Peruíbe no Sistema Nacional de Cultura. 
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Criar mecanismos para incentivar, capacitar e apoiar a participação do artista nos 
mecanismos de fomento à cultura, tais como o ProAC, instituído pelo Governo do Estado e 
outros criados por lei federal de incentivo à cultura. 

Resgatar os espaços culturais e preservar nosso patrimônio histórico e cultural.  

Revitalização e criação das praças temáticas na nossa cidade. 

Ampliar as ações em prol da banda municipal e apoio ao Projeto Guri. 

 

ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA 

 

Utilizar o esporte e lazer como ferramenta imprescindível para construir uma sociedade 
mais humana, saudável e unida, promovendo a integração das pessoas e estimulando a 
cidadania.  

Revitalizar os Ginásios Municipais e de espaços públicos para a prática do esporte e 
lazer, tais como skate, basquete, vôlei, futebol de salão e outros. 

Criar uma pista moderna de Skate de uso público.  

Integrar os planos do Esporte e Lazer com os da Educação, e fomentar os 
Campeonatos com recursos financeiros dedicados ao Alto Rendimento do Esporte e à 
realização de eventos públicos. 

Revitalizar as piscinas públicas para a realização de aulas e da prática de esportes 
aquáticos e de hidroginástica.  

Ampliação dos Polos Esportivos, para maior participação da população, principalmente 
nos bairros periféricos. 

Criação das seleções de base em diversas modalidades e interagir com as Associações 
Esportivas de Peruíbe.  

Destinar mais recursos financeiros para o esporte em nossa cidade garantindo a efetiva 
participação em Jogos Regionais e da Terceira Idade, retorno das Olimpíadas Escolares e 
dos Jogos da Independência. 

Dar uma atenção especial à prática do paradesporto, oferecendo oportunidades para 
que as pessoas com deficiência física possam participar de atividades de esporte e lazer 
adaptados, também com o objetivo de propiciar sua inclusão social. 

           Utilizar o conceito de Arquitetura nômade, para se criar ambientes para prática 
esportiva, seja nos bairros, praças ou faixa de areia da praia, de maneira mais rápida sem 
obras de longa duração, fomentando mais eventos esportivos com menos recursos. 

Fortalecer os Campeonatos de Futsal em todas as categorias e apoiar de forma mais 
efetiva a prática de artes marciais, tais como capoeira, karatê, judô, jiu jitsu, aikidô, hapkidô, 
muay thai, boxe, kung fu, além dos esportes na área de ginastica olímpica, artística e 
rítmica. 

Reforma e Ampliação da escolinha de Surf, para melhorar a qualidade da prática e 
ensino do esporte, bem como recepcionar grandes eventos de surf, no próprio local. 

Criação de um calendário dos campeonatos de Surf, junto a Federação Paulista de Surf 
e Associação brasileira de Surf 
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DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Estruturar a área de atuação da Defesa Municipal e da Segurança Pública Estadual de 
forma a garantir que tenhamos uma cidade tranquila e que permita a utilização e 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. 

Adequar o efetivo e os equipamentos da Guarda Municipal de acordo com os 
dispositivos legais e adotar práticas administrativas para coibir a violência, investindo em 
benfeitorias como iluminação pública, promoção e ampliação da vigilância em locais 
públicos e patrulhamento preventivo.  

Treinar e capacitar agentes do Município para fiscalização e autuação sobre a lei do 
silêncio, principalmente nos finais de semana e feriados. 

Melhorias no monitoramento eletrônico, com acompanhamento em tempo real por 
câmeras de vigilância em pontos estratégicos, nas vias públicas e locais de alta 
vulnerabilidade. 

Ampliar o radar inteligente e o sistema de reconhecimento facial em todas as entradas 
da cidade. 

Estender as políticas de segurança na zona rural de Peruíbe e programar, junto ao 
Governo Estadual, instalações de postos policiais comunitários nos principais bairros da 
cidade e a Atividade Delegada, que beneficia o policial militar e a população, visando o 
aumento do efetivo na segurança pública. 

 

DIREITOS DO CIDADÃO 

 

Dar proteção às pessoas e grupos vulneráveis e historicamente discriminados pela 
raça, orientação sexual, idade, deficiência física e mental, dependência química, assim 
como as pessoas em situações de rua, implantando ações de combate à violência que 
sofrem e implementando uma temática de educação com o objetivo de apoiar, promover, 
gerir, estimular e garantir as diferentes formas e meios de efetivação dos direitos humanos. 

Fortalecer os Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Mulher, do Idoso, da 
Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência, da Comunidade LGBTQ+ e da 
Consciência Negra. 

Respeitar e garantir a livre manifestação, nos espaços públicos, de cultura religiosa de 
todas as origens e sempre que possível resgatar as culturas tradicionais e regionais. 

Conscientizar os servidores públicos municipais sobre o respeito e a convivência com 
os cidadãos na sua diversidade, durante a prestação dos serviços públicos. 

 

JUVENTUDE DO FUTURO 

 

Estimular e garantir o desenvolvimento saudável dos jovens, implementando ações de 
fortalecimento psicológico e de conhecimento, que garantam a compreensão das políticas 
públicas com foco na sua faixa etária.   
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Priorizar as ações voltadas para a oferta local de qualificação profissional dos jovens, 
para a sua inserção no mercado de trabalho e estimular o empresariado de Peruíbe a 
contratar o Jovem Aprendiz e Estagiários. 

Apoiar as Associações que cuidam dos direitos dos jovens, na forma que a AEP - 

Associação dos Estudantes de Peruíbe faz em seus projetos. 

Fortalecer as ações de assistência à saúde sexual e reprodutiva dos jovens de Peruíbe.  

Incentivar os jovens da cidade ao uso e à ocupação dos espaços e equipamentos 
públicos, apoiando as promoções de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer 
que lhe são oferecidas, oportunizando o encontro e o fortalecimento dos laços de 
sociabilidade entre os jovens.  

Criar o Centro Cultural da Juventude, onde serão realizados eventos específicos para 
a juventude de cultura, arte, lazer, debates, formação profissional e todo e qualquer assunto 
de seu interesse. 

Implantar o Portal da Juventude na internet, como forma de viabilizar o acesso 
permanente a estudos e pesquisas próprios da juventude.  

Desenvolver de forma integrada, entre os órgãos públicos, ações direcionadas para o 
desenvolvimento da juventude, o enfrentamento e combate às drogas, a diminuição dos 
índices de violência e ao fomento do associativismo juvenil. 

 

PILAR II - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

Criar condições favoráveis à implantação de indústria não poluente na cidade, 
contribuindo com o desenvolvimento de emprego e renda. 

Prestigiar o comércio e promover eventos para ativar a economia, em parceria com 
ACEP – Associação Comercial e Empresarial de Peruíbe, visando minimizar os efeitos 
negativos da baixa temporada.  

Explorar de forma sustentável e moderna os potenciais naturais do Município, dando 
ênfase ao Turismo de Aventura, Observação de Pássaros e Turismo de Saúde, utilizando 
para tanto os recursos da mata atlântica e da lama negra de Peruíbe. 

Fomentar a Agricultura Familiar criando novos mecanismos para a comercialização dos 
seus produtos. 

Implantar Núcleo de Apoio à Ciência e Tecnologia, incentivando a criação de novas 
empresas do ramo de TI - Tecnologia da Informação no Município.  

Aplicar o COMPLIANCE, do inglês conformidade, para a execução das atividades 
públicas e promover seu conhecimento e expansão no setor privado, para melhorar as 
relações comerciais e empreendedoras da cidade. 

Apoiar iniciativas de Economia Solidária e Empreendedorismo, com a ampliação de 
ações para o fomento e a promoção dos produtos e serviços, incentivando a sua 
distribuição nas feiras livres e estabelecimentos comerciais.  
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Incentivar o empresário local a se transformar em fornecedor da Prefeitura, fortalecendo 
a economia da cidade, em todos os sentidos. 

Identificar nichos de mercado em Peruíbe, visando o desenvolvimento dos mesmos, 
alcançando maiores oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. 

Fomentar o empreendedorismo e promover a livre iniciativa.  

Tornar Peruíbe uma cidade digital, contribuindo com a modernização tecnológica dos 
cidadãos e nos órgãos públicos implementando sistemas informatizados para acelerar as 
operações burocráticas. 

Implantar sistema de captação de águas pluviais e placas fotovoltaicas nos prédios 
públicos, e desenvolver outras ideias sustentáveis, para redução de custos.  

Atualizar a Planta Genérica de Valores para instituir a justiça tributária no Município e 
criar o IPTU Verde e o ISS Verde.  

Criar o Selo de Inovação, Eficiência e Sustentabilidade premiando as empresas do 
Município. 

Planejar e desenvolver planos de habitação de forma digna e decente, para acolher 
pessoas que moram em áreas de risco ou de proteção ambiental.  

 

TURISMO DE VERDADE 

 

Atualizar o Plano Diretor de Turismo de Peruíbe, visando implantar definitivamente o 
turismo em nossa cidade, com a efetiva participação do COMTUR - Conselho Municipal de 
Turismo, inclusive nas decisões de destinação dos recursos. 

Fomentar o Eco Turismo, o Turismo Rural, o Turismo Contemplativo e o Turismo de 
Saúde, com foco no Termalismo.  

Criar um site específico para o turismo com a participação efetiva de todo o trade 
turístico, de forma que qualquer usuário do site tenha uma ótima impressão sobre o destino 
Peruíbe. 

Revitalizar todos os pontos turísticos do Município, priorizando os que estão 
desativados e em total estado de abandono, o que está causando grande constrangimento 
aos operadores de turismo. 

Retomar o calendário de eventos dando ênfase aos eventos segmentados, que na 
realidade são os que mais trazem turistas e consequentemente recursos para o Município, 
ativando a economia local, cujos segmentos se beneficiam indistintamente. 

Integrar os órgãos públicos com Associações e Empresas da cidade, incluindo a prática 
de competições esportivas que promovam o turismo na cidade e ampliar as festas 
tradicionais e culturais, tais como a Festa Caiçara, Festa do Peixe, Festa da Tainha, 
especialmente na baixa temporada, diminuindo os efeitos negativos da sazonalidade. 

Implantar o CIT - Central de Informações Turísticas na Praça Melvin Jones, voltado à 
orientação dos turistas, e servindo como base avançada da GCM - Guarda Civil Municipal 
e ponto de apoio para a Policia Militar.  

Manter funcionando o Posto de Informações Turísticas no Portal da Cidade e no Portal 
da Folha realizando também pesquisas de demanda, visando nortear os planos de turismo. 
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Estimular a realização de Encontros e Congressos de forma a aumentar a frequência 
de visitantes à cidade, tais como o Encontro Ufológico, Torneios de Pesca, Encontro de 
Jipeiros, Motociclistas, entre outros. 

Implantar linha circular de transporte turístico, que contemple a orla e principais pontos 
turísticos do Município e ampliar e recuperar a sinalização turística. 

Capacitar os monitores e operadores de turismo incluindo conhecimentos básicos de 
inglês e espanhol.  

Participação efetiva em feiras e eventos para promover o destino Peruíbe, assim como 
utilizar os meios de comunicação, sobretudo as redes sociais, para divulgar os atrativos da 
cidade. 

Organizar visitas de estudantes aos pontos turísticos e históricos de Peruíbe, com aula 
ao ar livre em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.   

Controlar o acesso de pessoas e veículos, manter monitores e patrulhamento 
preventivo nos principais pontos turísticos. 

Instituir área de silêncio em redor de hotéis.  

Disponibilizar guias turísticos para rede hoteleira e trade turísticos. 

Viabilizar projeto de desassoreamento da entrada do Rio Preto e implantação de quebra 
mar, para melhorar entrada das embarcações e condicionamento das ondas no local, 
estimulando a Prática de Surf e outros esportes aquáticos, tornando o local como atração 
turística permanente. 

Executar a construção de Passarela do Costão até a Prainha, inicialmente, e estudar a 
viabilidade e execução posterior até o Guaraú. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Para que todas as metas apresentadas neste Plano de Governo se transformem em 
realidade, é necessário que KAIO venha a contar com uma infraestrutura e com o apoio de 
todos, sob posturas e providências adequadas, como segue. 

Planejar na forma de gestão compartilhada e gabinete itinerante, com a participação 
das Associações capacitadas e orientadas para garantir um resultado realista e a aplicação 
racional do dinheiro público, na realização de Fóruns gerais, temáticos ou regionais. 

Redução do salário do Prefeito, Secretários e Colaboradores comissionados, 
adequando os valores à realidade social e econômica de Peruíbe. 

Reformar a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal para que KAIO possa 
conduzir as ações, com delegação responsável, e oferecer aos secretários, diretores e 
demais titulares, condições satisfatórias de atuação.  

Realizar o recadastramento dos funcionários e prestadores de serviço da administração 
municipal e estabelecer formas de evitar a ocorrência de funcionários fantasmas. 

Exigir o cumprimento das obrigações e responsabilidades de todos mantendo, de forma 
harmônica, um clima de desenvolvimento profissional. 

Realizar auditoria e levantamento da situação jurídica dos contratos e convênios, 
visando medidas corretivas e saneadoras. 
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Rever critérios e funcionalidade dos Conselhos Municipais, para que estes sejam de 
fato os guardiães das Políticas Públicas e gestores de Fundos Municipais específicos, 
colaborando com a gestão compartilhada. 

Fomentar a participação e capacitação de Organizações da Sociedade Civil em regime 
de parceria, contribuindo com a otimização dos serviços públicos e com a eficiência da 
prestação de contas.  

Informatizar e modernizar a aparelhagem da administração municipal em todas as suas 
áreas, com prioridade na educação, saúde e administração, de forma a permitir a agilização 
dos serviços públicos, especialmente no que diga respeito às aberturas de empresa e 
aprovação dos projetos de obras e emissão de alvarás.  

Manter o quadro funcional da Prefeitura Municipal preparado à altura do que se espera 
da gestão administrativa, com a aplicação de normas e procedimentos que garantam a 
qualidade dos serviços. 

Desenvolver um serviço de acompanhamento das condições de saúde e qualidade de 
vida dos funcionários da Prefeitura Municipal, visando a prevenção e redução das doenças 
ocupacionais, através da criação de núcleos de atenção especializada.  

Implantar nova estrutura de Ouvidoria, envolvendo solicitações e avaliação de 
qualidade dos serviços prestados, acrescentando a missão de manter plantão nos dias e 
horários fora do expediente dos órgãos da Prefeitura, para pedidos de informação e de 
acionamento de unidades de plantão emergencial. 

Criar o Cadastro Municipal das Organizações da Sociedade Civil, oferecendo no âmbito 
do Terceiro Setor de Peruíbe condições de colaboração na gestão compartilhada de forma 
dinâmica e desburocratizada. 
 

OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 
 

Tornar o Departamento de Obras 100% digital e ágil, para que consigamos aprovar 
projetos de obras particulares com maior velocidade. 

Aprovar novas técnicas construtivas de casas populares, na forma mais rápida, 
sustentável e com baixo custo. 

Executar um sistema de macro e micro drenagem, priorizando os serviços de Zeladoria 
Urbana que impactam diretamente no combate a enchentes e alagamentos. 

Estruturar os trabalhos do setor para o melhor atendimento aos planos de competência 
dos demais órgãos municipais, realizar manutenção preventiva e prioritária. 

Planejar obras de melhoria e ampliação de redes de água tratada e esgoto. 

 Recuperação e expansão de áreas verdes nas áreas públicas da cidade para melhorar 
a permeabilidade do solo. 

Reformar e revitalizar os principais pontos turísticos da cidade. 

Negociar com os consórcios intermunicipais de criação de parcerias com o objetivo de 
reduzir custos e otimizar obras na Região metropolitana da Baixada Santista. 

Aplicar o financiamento coletivo para captação de recursos visando importantes obras 
da cidade. 

Contratar a PRODEP em obras e serviços de zeladoria urbana. 
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Implantar a Peruíbe Digital, com infraestrutura de Wi-Fi disponível nos principais pontos 
e prédios públicos. 

Reformar os prédios públicos da cidade, tais como os das instalações das UBS - 
Unidades Básicas de Saúde. 

Revitalização e modernização do Paço Municipal.  

Reforma e ampliação do Cemitério Santa Isabel. 
 

MEIO AMBIENTE 
 

Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos, fundamentada na educação pelo 
consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade 
ambiental.  

Separar o resíduo orgânico e praticar a compostagem, na produção de adubo a ser 
aplicado na produção da agricultura familiar, com redução de custos. 

Implantar a coleta seletiva com novas tecnologias e métodos humanizados, integrando 
e fortalecendo as associações e cooperativas de coleta.. 

Disponibilizar coletores seletivos em todas as áreas de circulação de pessoas na 
cidade, tais como prédios públicos, praias, cachoeiras, aparelhos de turismo diversos, 
escolas, postos de saúde e outros, informando a população sobre sua localização. 

Combater o turismo predatório e conscientizar os moradores e turistas com relação à 
preservação do meio ambiente, tanto urbano quanto rural.  

Estabelecer padrão de pavimentação que não agrida o meio ambiente e que seja 
permeável para facilitar o escoamento de águas pluviais. 

Desenvolver e implementar projeto de arborização urbana, tornando Peruíbe uma 
cidade modelo de arborização, uma cidade limpa e verde. 

Dialogar com o Governo do Estado para proteção e uso correto dos parques ecológicos 
dentro do Município de Peruíbe. 

 

AGRICULTURA 

 

Dar continuidade ao Programa de Micro-bacias Hidrográficas e à capacitação do 
agricultor familiar, em suas variadas atividades. 

Criar o serviço de inspeção municipal com o objetivo de regulamentar as agroindústrias 
artesanais e buscando a definição de um padrão de qualidade local. 

Fomentar o desenvolvimento da agricultura orgânica e oferecendo melhores condições 
de produção e escoamento do produto, na continuidade do serviço de pavimentação e 
conservação das estradas rurais. 

Criar o Selo da Qualidade da Origem, incentivando o produtor agrícola, certificando a 
qualidade do produto, particularmente o isento de agrotóxicos. 

Efetivar o Programa Banco de Alimentos, já instituído por Lei Municipal de nossa 
cidade, cujo objetivo é captar doações de alimentos e promover sua distribuição, 
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diretamente ou através de Organizações da Sociedade Civil contribuindo diretamente para 
a diminuição da fome.  

Estimular a produção de ervas medicinais, dentro de uma concepção de agricultura 
familiar, visando o fornecimento de matéria prima orgânica para o preparo de 
medicamentos naturais a serem utilizados na rede pública. 

Aderir o Município ao SISAN - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
viabilizando projetos municipais de incentivo à produção agrícola local.  

 

MOBILIDADE URBANA 

 

Criar e implementar um novo Plano de Mobilidade Urbana para Peruíbe, com uma nova 
proposta para o sistema integrado de trânsito e de transporte, com base em dados da 
realidade de origem e destino e da estatística de tráfego. 

Criação de uma linha de ônibus turística, com pontos de desembarque em locais 
estratégicos, tais como o Lamário, Áquario, Mercado Municipal de Pescados, Mirante e 
Ruínas de Abarebebê. 

Formalização de um sistema de transportes que utilize veículos leves, tais como Vans 
e Microônibus, para promover mais agilidade e conforto à população e menos desgaste de 
infraestrutura urbana. 

Adequação e Modernização, do atendimento e funcionamento do Terminal Rodoviário 
de Peruíbe 

Incentivar o uso em frota com menor emissão de poluentes na cidade. 

Instituir um projeto educacional específico para o correto uso de motocicletas, 
principalmente como veículo de trabalho e transporte de bens, assim como para alcançar 
maior segurança aos ciclistas e aos cuidados a ter com pedestres. 

Promover a utilização de aplicativos para celulares e tablets, visando otimizar a 
mobilidade urbana. 

Construção de novas ciclovias e interligação com as existentes, em toda a cidade, 
especialmente ao longo das linhas de ônibus expresso, na Zona Central e nos Bairros. 

Criar bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo e centros de apoio aos 
Ciclistas na orla da praia.  
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CONCLUSÃO 

 
 

Este é o Plano de Governo KAIO, que se transformará na sua realidade, se houver o 
seu apoio, tanto com relação à sua escolha quanto à divulgação destas propostas. 

Vamos dar um 10 pra Peruíbe ! 

 

 

 
 

 

“Tenha paciência. Tudo aquilo que você deseja, se for verdadeiro, e o mais importante: se for para ser seu, 

acontecerá”.                               

William Shakespeare dramaturgo e poeta inglês 1564 - 1616 


