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APRESENTAÇÃO 

 
 

São pessoas reais que constroem nosso Estado de São Paulo e nosso Brasil. É nos 

municípios que acontecem, com as pessoas reais, as mazelas reais impostas pelo capital 

globalizado e pelos governos entreguistas que destruíram e seguem destruindo os serviços 

públicos, num projeto incansável de privatizar tudo e lucrar com as necessidades básicas do 

cidadão. 

Desmonte dos órgãos públicos e das políticas públicas de ação social; congelamento 

de investimentos do setor público; reforma da Previdência; reforma trabalhista; aumento do 

desemprego e subemprego; aumento da concentração de renda nas mãos de poucos; aumento 

da violência contra mulheres, LGBTQfobia, além da praticada pelo estado através de uma 

polícia que mata o povo das periferias, na maioria negros e negras. 

Este cenário nacional e internacional, interfere diretamente em nossa cidade, nas 

nossas vidas, vemos cotidianamente o desemprego, o subemprego e a violência crescerem em 

Peruíbe. 

Nossa cidade vem sendo administrada nessa lógica de terceirizar os serviços públicos, 

que deveriam ser responsabilidade do poder público, a prefeitura. Limpeza, coleta de lixo, 

transporte, merenda, câmeras de vigilância são administrados por empresas terceirizadas. 

Saúde e educação não atendem a necessidade da população, apesar das parcerias e dos 

repasses de recursos federal e estadual. 

O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL tem apresentado alternativas reais e 

executáveis para o enfrentamento dos problemas que os governos federal, estadual e municipal 

estão nos impondo. 

Em Peruíbe apresentamos este projeto, construído por muitas mãos, ao longo dos 

últimos anos e que continua aberto a alterações.  

Defendemos a participação real e democrática de toda a população, sobretudo dos 

bairros mais distantes da orla, onde vive a maioria dos peruibenses e onde o poder público é 

mais ausente. 

Propomos a centralidade da periferia, onde mulheres, negras e negros, jovens, crianças, 

idosos, LGBTQIA+s, pessoas com deficiência, indígenas e povos e comunidades tradicionais 

serão prioridade em nossas políticas públicas, através de ações que garantam a participação 

de todes nos diversos setores.  



Este Plano de Governo, apresentado pela Chapa Nosso Centro é a Periferia – 

Cultivando uma nova Peruíbe, tem como base políticas públicas sociais que fortaleçam e 

ampliem os direitos de todas as pessoas. 

Somos socialistas e nossas bandeiras estão alinhadas aos movimentos sociais, 

entendendo que o partido é um meio de amplificar as reivindicações e pautas anticapitalistas, 

antifascistas, antirracistas, do povo preto, feministas, ecossocialistas e LGBTQIA+. 

O mundo que se apresenta hoje, é diferente do que vivemos ano passado, mas o que 

ele é hoje é resultado de como gerimos e entendemos o viver em sociedade. O capitalismo 

potencializado ao individualismo, trouxe o contexto atual onde nos vemos obrigados ao 

isolamento social para preservação das vidas. Precisamos pensar e dialogar em políticas 

públicas que alinhe uma vida mais solidária entre os diversos grupos sociais e suas interações 

econômicas, sociais e culturais. O mundo, ainda pandêmico, não será como no passado, 

mesmo quando controlarmos a propagação, transmissão e tratamento do vírus. A mudança na 

consciência coletiva social é necessária, e gestores públicos precisam rever e reestruturar a 

coisa pública. A população precisa ter uma renda básica assegurada, assim como acesso a 

água, luz, telefone, internet, saneamento máximo, educação, saúde, cultura e lazer. 

Somos contra a concentração de renda/capital, ganância, egoísmo e avareza, que tanto 

contribuem para a desigualdade social. 

Lutamos por uma sociedade mais justa e igualitária! 

 

Marielle Presente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Geração de emprego e renda 
 
- O orçamento público destina muita verba para contratos terceirizados. Esse dinheiro 
pode ser realocado na ampliação de serviços públicos diretamente, pela prefeitura, sem 
terceirizar o que é responsabilidade do poder público. Não é necessário aumentar a 
arrecadação; 
 
- Contratação e valorização de servidores públicos e reestruturação do Plano de carreira 
dos servidores; 
 
- Contratação e através de concurso municipal de pedreiros, serralheiros, marceneiros, 
operadores de máquinas, mecânicos, entre outros profissionais, visando a execução das obras 
municipais a fim de evitar a terceirização do trabalho e contratação de empreiteiras; 

 
- Municipalização da coleta de lixo e implementação de cooperativas de coletores de 
material reciclável e compostagem (ver tópico Meio ambiente); 

 
- Viabilizar a implementação de universidade pública na cidade, através de parcerias 
com outras esferas governamentais promovendo com isso a geração de emprego e renda, 
movimentando o comércio e o setor imobiliário local não só durante a temporada (ver tópico 
Educação - Ciência e Tecnologia); 

 
- Implantação de um programa municipal de renda emergencial sazonal e estudo para 
verificar a possibilidade de criação de uma renda mínima atrelada ao IPTU progressivo; 
 
- Fomentar políticas públicas para construção de paridade de gêneros nos locais de 
trabalho; 
 
- Garantia de políticas públicas visando autonomia financeira para mulheres negras, cis 
e trans (transemprego); 
 
 
 

Mulheres 
  
- Combate à violência contra a mulher através de programas de acolhimento e 
orientação bem como assessoria legal e jurídica; 
 
- Atendimento psicológico/psiquiátrico para mulheres vítimas de violência;  
 
- Emergencialmente acolhimento solidário através de parceria com hotéis e pousadas. 
A longo prazo, criação de um abrigo municipal que possa receber mulheres com seus filhos 
que estão vivendo em situação de violência; 
 
- Manutenção e ampliação do apoio às iniciativas de acolhimento e combate à violência 
contra a mulher; 



 
- Avaliar e adequar as paradas dos transportes públicos coletivos, a fim de que estejam 
localizadas em espaços iluminados e de fácil acesso para as mulheres; 

 
- Requalificar a iluminação pública e manter as ruas sem mato evitando logradouros 
escuros e que vulnerabilizam as mulheres a riscos de violência. Assegurar o direito de paradas 
fora dos pontos de embarque e desembarque; 
 
- Introdução nas escolas de uma campanha para combater a violência contra mulher; 
 
- Política de ampliação da fiscalização referente a violência doméstica e ao 
cumprimento das medidas protetivas por meio de fortalecimento de guardas municipais (GCM 
agentes femininos) para trabalhar especificamente com essa política pública de segurança da 
mulher (Batalhão Maria da Penha), e fortalecimento da rede/sistema de informação por meio 
das notificações/dados, fiscalização das violências institucionais no processo de atendimento; 
 
- Promoção de acolhimento às vítimas de violência doméstica por meio de grupos e 
espaços culturais; 

 
- Abertura da maternidade pública com projeto de humanização no atendimento à 
gestante; 

 
- Humanização dos profissionais e serviços da saúde através da educação permanente 
dos profissionais, incluindo residentes em Ginecologia, Obstetrícia e Saúde da Mulher, sobre 
as necessidades reais das mulheres, seu acolhimento psíquico e físico, especialmente, a 
condução de situações de abortamento baseado nas diretrizes da OMS e na Lei n° 
12.845/2013;  
 
- Resgatar e dar oportunidade para mulheres trans e travestis que moram em situação de 
rua; 
 
- Atendimento e acolhimento humanizado na rede de saúde e assistência social às 
necessidades de mulheres transexuais e travestis, para que seus tratamentos sejam assegurados 
no município, em consonância com a CPDS- Coordenação de Políticas para Diversidade 
Sexual; 
 
- Combate ao câncer de mama. Políticas públicas mais acessíveis, maior atenção e 
prevenção, através da conscientização;  
 
- Política constante de conscientização e de uma prática rápida e eficiente do exame 
“papanicolau” para todas as mulheres;  

 
- Distribuição de preservativo e métodos contraceptivos, fortalecimento no atendimento 
ginecológico, educação sexual, planejamento familiar humanizado; 
 
- Orientação na Educação Básica sobre sexualidade e saúde das mulheres cis e trans; 



 
- Garantir inclusão e formação educacional básica e superior a mulher trans; 
 
- Assegurar e ampliar os exames voltados para a saúde das mulheres cis e trans; 
 
- Construção e investimento em creches e pré-escolas. A educação infantil é um direito 
da criança e fundamental ao seu desenvolvimento. Flexibilização dos horários de atendimento 
com base na jornada de trabalho e alta temporada turística. A creche também possibilita o 
engajamento produtivo das mães; 
 
- Debate de gênero nas escolas, incluindo o debate nos critérios de escolha do material 
e livros didáticos livres de discriminação. É preciso afirmar a necessidade de que a escola 
trabalhe com o respeito à condição da mulher e à diversidade sexual; 
 
- Promoção da igualdade de gênero. Empoderando mulheres em todos os níveis de 
ensino, desde a educação infantil ao ensino superior. Fomentando a participação feminina na 
política e em todos os espaços públicos;  
 
- Políticas Públicas Curriculares de combate à violência contra as mulheres. Debates e 
campanhas que enfrentam a cultura machista que historicamente se eterniza nos espaços da 
sociedade que aceita a violência e impõe às mulheres padrões de comportamento desde seus 
relacionamentos até as roupas que utiliza, ao mesmo tempo em que incentiva a 
mercantilização do corpo; 
 
- Políticas Públicas educacionais que combatam a discriminação contra mulheres 
negras, pobres, lésbicas e transexuais nos diversos níveis de ensino. Considerar a voz da 
mulher na sociedade brasileira é incluir no currículo escolar essas histórias invisibilizadas, 
promovendo a cultura do respeito às identidades e à diversidade; 
 
 
 

População Negra 
 
- Ampliar cotas afirmativas à população preta e parda em concursos públicos; 
 
- Garantir nos currículos escolares temas sobre a questão racial; 
 
- Fomentar a cultura afro-brasileira existente no município; 
 
- Promoção de ações à jovens negras e negros, relacionados a cultura, formação 
educacional e profissional; 
 
- Capacitações e formação profissional para mulheres negras; 
 
  



População Idosa 
 
- Assegurar ao idoso direito de interação social, cuidado, compreensão, carinho e 
atenção; 
 
- Garantir os direitos dos idosos previstos na lei federal 10.741/2003, nas áreas da 
Saúde, Cultura, Educação, Esporte, Lazer, Moradia e Mobilidade Urbana; 
 
- Promover atividades de lazer, cultura e educação para os idosos nos ambientes 
públicos municipais; priorizando os bairros periféricos da cidade; 
 
- Fortalecer o atendimento domiciliar de saúde das pessoas idosas; 
 
- Promoção da inclusão digital e tecnológica do idoso, além da garantia da educação 
formal e informal do mesmo. Por meio de acesso a Infocentros, Centros de Educação 
Continuada, Centros de Convivência e de Atenção Integral, usando equipamentos e espaços 
físicos disponíveis nos órgãos públicos, provendo a captação de recurso financeiros da União 
e dos Estados, e utilizando esses projetos como observatórios educacionais, que contribuam à 
formulação de novas metodologias, voltadas ao atendimento educacional à população idosa; 
 
- Divulgação do Estatuto do Idoso às crianças e adolescentes, nas escolas; 
 
- Adequação de métodos compatíveis à escolarização da pessoa idosa, bem como do 
currículo do ensino comum, através da preparação de professores da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, garantindo o aprendizado da pessoa idosa que deseja retornar à escola; 
 
- Promoção de campanhas com produção e distribuição de material teórico sobre a 
intergeracionalidade, enfocando o respeito recíproco devido às peculiaridades de cada 
geração, de forma a se compreender a vida como processo único, embora com especificidades, 
nas diversas fases; 
 
- Realização de levantamento, juntamente com os agentes de saúde e assistência social, 
das pessoas idosas analfabetas existentes no município, com a finalidade de estimular a 
alfabetização das mesmas; 
 
- Projeto Girassol para idosos: locais onde os idosos recebem cuidados médicos 
especializados, se divertem, fazem atividades culturais, trocam conhecimentos com outros 
idosos e também participam de atividades educativas; 
 
  



Assistência Social 
 
- Fortalecimento das políticas públicas da assistência social através da contratação em 
nível médio, técnico e superior de profissionais devidamente habilitados, fortalecendo o corpo 
profissional do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) para que se efetive no município; 

 
- Criação de um novo CRAS (centro de Referência de Assistência Social); 

 
- Implementação de um Centro de Referência Especializado para a População em 
Situação de Rua (Centro POP) conforme previsto em legislação específica bem como criação 
de uma política que atenda a essa população; 

 
- Criação de um Cadastro Único Municipal para facilitar o mapeamento dos problemas 
municipais, vulnerabilidade das famílias atendidas na rede pública e subsidiar o diálogo 
intersetorial; 

 
- Regulamentação e implementação dos Benefícios Eventuais que se caracterizam como 
um tipo de proteção social de natureza temporária que busca prevenir e enfrentar situações 
provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, 
vulnerabilidades temporárias e calamidades, garantindo dessa forma, apoio financeiro 
adequado a essas pessoas; 

 
- Regulamentação na esfera municipal da política pública de assistência social que 
embora esteja implementada não está devidamente regulamentada no nosso município; 

 
- Fortalecimento, estruturação e capacitação do Conselho Tutelar; Esporte e Lazer; 
 
- Estabelecer um calendário municipal de competições esportivas nas diversas 
modalidades, definindo uma estratégia de fortalecimento dos esportes amadores e do esporte 
de alto rendimento, integrando os clubes, associações e as escolas da cidade;  
 
- Instituir um Plano Municipal de Esporte, garantindo a participação ampla, direta e 
descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação; 
 
- Realizar um levantamento dos equipamentos (bicicletas públicas, academia de terceira 
idade, etc) e quadras esportivas existentes na cidade para medir a influência sobre os diferentes 
territórios e desenvolver, junto com o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, políticas de 
recuperação e manutenção da rede existente, bem como de construção de novos equipamentos 
e quadras em regiões que ainda não foram beneficiadas; 
 
- Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a 
progressiva implementação de um programa voltado para a construção (ou reforma) de 
quadras poliesportivas nas escolas da rede municipal de educação; 
- Instituir um Plano Municipal de Lazer, garantindo a participação ampla, direta e 
descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação; 
  



Saúde e sanitarismo 
 
- Construção de banheiros públicos com lavatórios, bebedouros e equipamentos gerais 
nos bairros e centro da cidade gratuitos bem como campanhas de orientação e estímulo a 
necessidade de novos hábitos de higiene num cenário pós pandemia; 

 
- Finalização da construção do Hospital e da maternidade e contratação imediata de 
profissionais para garantir atendimento a população de Peruíbe; 

 
- Aumentar os investimentos nos equipamentos e prédios da saúde; 

  
- Viabilizar acesso à rede de água e coleta de esgoto para todos através de convênios 
com outras esferas governamentais e possíveis ações municipais; 

 
- Fortalecimento da equipe de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como dos 
insumos específicos para execução dos atendimentos; 

 
- Implementação de políticas públicas para o enfrentamento de endemias e pandemias; 

 
- Assegurar medicamentos e insumos para a rede SUS do município;  

 
- Retomada do Banco de Sangue no município; 

 
- Construção de Centros e abrigos de assistência para pessoas em situação de rua bem 
como realização de projetos que busquem inseri-las no contexto social e econômico da cidade 
(ver tópico Assistência Social); 
 
- Reestruturação dos Centros para atenção básica da saúde ampliando os atendimentos 
especializados na esfera municipal; 

 
- Fomentar uma rede de atendimento adequada e acolhedora para as mulheres, vítimas 
de violência; 

 
- Fortalecimento e ampliação do atendimento à saúde mental específico de crianças; 

 
- Implementação de uma Política que atenda a saúde relacionada à questão de álcool e 
outras drogas; 

 
- Ampliar setor de regulação de vagas para exames e procedimentos de saúde fora do 
município; 

 
- Fortalecer a saúde da família para prevenção dos problemas de saúde (capacitação e 
pesquisas nos bairros); 

 
- Fortalecer a saúde do adolescente com ampliação de atendimentos bem como suporte 
para saúde escolar; 



 
- Fortalecer a saúde da criança com ampliação de atendimentos e criação da saúde 
escolar;  

 
- Criar atendimento para as pessoas com deficiência implementando projetos que 
acolham as famílias bem como ampliação do corpo técnico da AMFITO (Ambulatório de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional); 

 
- Reestruturação do NASF (Núcleo de Apoio da Saúde da Família); 

 
- Ampliar a oferta de transporte de paciente para tratamentos e consultas fora do 
município; 

 
- Incentivo a utilização de saberes medicinais tradicionais, das terapias integrativas 
complementares através de cursos e orientações para a população, bem como atendimentos 
gratuitos com essa abordagem focando na prevenção; 

 
- Contratação de profissionais e pessoas da comunidade que desenvolvem terapias 
integrativas e saberes tradicionais, garantindo a população de Peruíbe a escolha pelo tipo de 
tratamento que deseja receber no sistema público de saúde; 
 
- Fortalecimento da atenção básica de saúde e saúde da família na perspectiva da 
prevenção;  
 
- Implementação de ações para a saúde da população negra, visto as doenças específicas; 
 
- Fortalecimento da Zoonose; 
 
- Assegurar e ampliar os atendimentos às pessoas com deficiências físicas e intelectuais, 
disponibilizando atendimento humanizado, específico junto a formação continuada dos 
profissionais da Saúde e Assistência Social;  
 
- Capacitação de profissionais da saúde para atendimento de crianças e adolescentes 
trans em consonância com a CPDS- Coordenação de Políticas para Diversidade Sexual; 
 
 
 

Meio ambiente 
 
- Criação de cooperativa de coletores de resíduos, materiais recicláveis e compostagem, 
atrelando geração de renda e meio ambiente; 
 
- Construção de galpão para a separação do material e implementação da coleta seletiva 
no município;  
 



- Criação de ecopontos e cata-treco por toda a cidade, para recolher o que não pode ser 
levado pelo sistema de coleta (sofás e móveis velhos); 
 
- Promover constante campanha municipal de conscientização ambiental e separação do 
lixo atrelado a educação ambiental; 
 
- Construção de hortas comunitárias e programas de plantio de árvores na área urbana 
da cidade; 
 
- Criação de um banco municipal de sementes e mudas - priorizando sementes crioulas 
e nativas; 
 
- Incorporar o sistema de engenharia e arquitetura de bioconstrução nos projetos de 
prédios públicos e construção de moradias; 
 
- Criação de Fórum Municipal Permanente de Mudanças Climáticas e programa de 
monitoramento para criar propostas de mitigação no nosso município; 
 
- Criação de um programa de acolhimento de animais resgatados de abandono e maus-
tratos e fortalecimento da Zoonose; 
 
- Incentivar a permacultura, principalmente nas periferias da cidade; 
 
- Criar programas que integrem a comunidade e os turistas na preservação e recuperação 
ambiental; 
 
- Estabelecer metas, em acordo com a estrutura orçamentária do município para a 
progressiva implementação de um plano de remodelamento dos edifícios públicos para 
garantir o uso eficiente dos recursos críticos (água, energia, etc) e diminuir a produção de 
resíduos; 
 
- Garantir a inserção da educação ambiental na política educacional municipal; 

 
- Fortalecer o trabalho da defesa civil ampliando corpo técnico e estrutura para permitir 
uma comunicação e interação com a população com vistas à prevenção de acidentes; 

 
- Fortalecer a agricultura familiar orgânica; 

 
- Estabelecer metas mediante um plano desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento para garantir a progressiva transformação da matriz energética da cidade, 
priorizando a adoção de energias renováveis; 

 
- Pavimentação drenante permeável em áreas vulneráveis a alagamentos; 
 
- Planejamento habitacional e expansão urbana que não comprometa a preservação das 
áreas de mananciais e áreas verdes; 



 
- Universalização da coleta e tratamento de esgotos em todo o município; 
 
- Integração entre vigilância ambiental epidemiológica e sanitária; 
 
- Gestão municipal pública contrária a concessão de parques públicos à iniciativa 
privada; 
 
- Oferecer apoio organizativo as associações de defesa dos direitos animais; 
 
- Fiscalização efetiva do município sobre Unidades de Conservação; 
 
- Respeito aos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais; 
 
- Incentivar o abastecimento da merenda das escolas municipais seja feito com 
alimentos orgânicos e provenientes da agricultura familiar; 
 
- Oferecer suporte para as redes (feiras de trocas) que promovem as trocas e doações de 
produtos usados; 
 
 
 

Economia solidária e sustentabilidade 
  
- Fortalecimento da economia solidária; 

 
- Ampliação da moeda local e mais moedas sociais no município;  

 
- Promover política de segurança alimentar através da criação de um banco de 
alimentos, cadastrando e incentivando a agricultura e produção de alimentos local;  

 
- Hortas comunitárias nos bairros; 

 
- Realizar campanha municipal em prol da conscientização da necessidade de ações na 
cidade que estejam alinhadas a uma visão cooperativa, solidária, ambiental e de higiene 
através de estímulos a práticas como feiras solidárias nos bairros, feiras de trocas, cursos e 
oficinas para produção de produtos menos agressivos ao meio ambiente e mais acessíveis à 
população; 

 
- Apoiar os grupos de mulheres da agricultura familiar, garantindo o acesso à água e à 
terra;  
 
- Fortalecimento e investimento na feira de artesanato como equipamento turístico e 
fonte de renda, principalmente para mulheres; 
  



- Investimento em contratação de monitores ambientais, visando a promoção de turismo 
consciente e educativo;  
 

Educação 
 

- Reforma e ou/adequação dos prédios escolares municipais e adaptação às novas 
orientações do sistema de saúde no cenário pós pandemia;  
 
- Melhoria dos prédios das escolas já existentes realizando reformas de acordo a 
necessidade de nossa cidade buscando um olhar estético mais de acordo com a essência da 
beleza natural exuberante de nossa cidade;  
 
- Revisão e flexibilização do plano municipal de educação em prol de uma educação 
mais humana, coletiva, harmônica, inclusiva e sustentável; 

 
- Redução do número de alunos por sala de aula; 

 
- Reestruturação do Plano de carreira dos servidores da educação e valorização dos 
professores e profissionais técnicos-administrativos na elaboração desse plano; 

 
- Aumentar o quadro de profissionais para dar suporte e atendimento adequado à pessoa 
com deficiência e sua família nas escolas e em locais de atendimento espcífico; 

 
- Cumprimento da legislação de acessibilidade e inclusão; 

 
- Construção de escolas do ensino fundamental com infraestrutura adaptada e completa 
para os bairros desassistidos;  
 
- Construção de creches com infraestrutura adaptada, completa e com horários flexíveis;  

 
- Incentivar equipes transdisciplinares com atuação nas escolas: psicólogos, assistentes 
sociais, gastrônomos, e agentes de cultura, saúde e meio ambiente; 
 

Ciência e Tecnologia 
 
- Buscar parcerias da prefeitura com as universidades públicas estaduais e federais para 
promoção de cursos de extensão, pesquisa e formação nas áreas tecnológicas de acordo com 
as demandas da cidade; 
 
- Criar Centro de pesquisa integrando a Universidade com a estação ecológica Juréia 
Itatins, povos e comunidades tradicionais e a população local, em busca da preservação e 
sustentabilidade; 
 
  



Cultura 
 
- Construção de um teatro-escola municipal; 

 
- Construção de uma Concha acústica coberta para shows e eventos musicais; 

 
- Parceria com escolas ou centros comunitários para pontos de retirada de livros e 
experiências de leitura na cidade; 

 
- Construção de um novo prédio para a escola municipal de música; 

 
- Construção de áreas acústicas e apropriadas nas áreas sugeridas pela população para 
realização de eventos musicais como bailes funks, festas raves, celebrações religiosas, etc, 
garantindo a harmonia, segurança e integridade física das pessoas que frequentam; 

 
- Promoção de eventos e festivais que incentivem a produção cultural local dos mais 
variados tipos de artes e artistas; 
 
- Produção de calendário cultural; 

 
- Contratar artistas locais para realização de shows e oficinas com frequência regular; 

 
- Realização de saraus e concursos de poesia incentivando a produção cultural dos 
jovens; 
 
- Fomento das produções artísticas do município através de editais públicos municipais, 
viabilizando a diversidade cultural da cidade, possibilitando a formação produção, circulação, 
troca e usufruto dos bens culturais; 
 
- Criação de edital de circulação das produções artísticas municipais com ênfase nas 
periferias; 
 
- Ampliação do acervo municipal de livros; 
 
- Resgate, manutenção e fortalecimento do patrimônio histórico de Peruíbe com 
investimento em estrutura física e recursos humanos para garantir a salvaguarda da história da 
cidade bem como sua divulgação; 
 
- Criar um sistema de comunicação sobre espaços culturais e agenda cultural da cidade; 
 
- Integrar a política de turismo com a política cultural, priorizando a cultura local; 
 
  



Mobilidade urbana 
 
- Tarifa zero (ônibus); 

 
- Municipalização do transporte público (ônibus) - fim do contrato com as empresas 
privadas de ônibus; 

 
- Disponibilizar linhas de transporte público nos horários da madrugada (corujão); 

 
- Compra de ônibus pelo município, priorizando a aquisição de veículos movidos por 
biocombustíveis e energia elétrica; 

 
- Revisão e inovação do sistema de rotas dos ônibus na cidade; 

 
- Concurso público para motoristas e mecânicos; 
 
- Garantir a parada de coletivo, em qualquer local, para pessoas com mobilidade 
reduzida, idosos, gestantes, e após às 22h para todes pessoas; 

 
- Wi-fi e infraestrutura para proteção da chuva e vento nos pontos de ônibus; 

 
- Criação de um sistema de transporte público visitando rotas bairro-bairro e pontos 
turísticos aos fins de semana e feriados, para moradores e turistas; 

 
- Construção e melhoria de ciclovias interligando os bairros da parte urbana da cidade; 

 
- Planejamento e projeto que viabilize o uso da bicicleta conectando ao transporte 
coletivo; 

 
- Propor para o governo do Estado a parceria de gestão municipal da linha do trem e o 
uso temporário (enquanto não vem o VLT) para um trem turístico e de passageiro adaptado 
percorrendo o trecho urbano, oferecendo além do transporte, alimentação, informações e 
conhecimento histórico, social e ambiental da cidade, criando novas possibilidades para o 
comércio, transporte e turismo; 

 
- Transparência na gestão e auditoria dos contratos de concessionárias do transporte 
público, com criação de conselhos populares, paritários entre homens e mulheres, para seu 
acompanhamento e fiscalização;  
 
- Promover a instalação e a padronização de calçadas juntamente com os proprietários 
de imóveis e priorizar os recursos para obras que melhorem a vida das pessoas com baixa 
mobilidade; 
 
- Instalação de piso tátil para deficientes visuais e guias rebaixadas;  
 



- Criação de praças e parques ao céu aberto, principalmente nas periferias, áreas 
insubstituíveis para a expressão da vida coletiva, em adaptação aos novos ambientes de lazer 
ao mundo pandêmico; 
 
 
 

Planejamento Urbano 
 
- Política de controle do crescimento urbano horizontal e vertical do município 
garantindo a execução do plano diretor; 
 
- Implementação do IPTU progressivo; 
 
- Fomentar políticas públicas de prevenção e contenção de enchentes, ressacas, 
oscilações de maré e aumento do nível dos oceanos; 

 
- Construção, ampliação e modernização de sistema de drenagem das águas pluviais nas 
ruas, avenidas e estradas municipais - (transporte, retenção e disposição final das águas das 
chuvas), seguindo o sistema de micro e macrodrenagem, mantendo as estruturas necessárias 
para águas pluviais urbanas e rurais;  

 
- Recuperação e reconstrução dos meandros dos rios em contraposição a atual 
retilinização dos cursos de água;  

 
- Reflorestamento da área urbana do município, preservação e recomposição dos 
manguezais e das matas ciliares dos rios principais, afluentes, subafluentes e da orla da praia;  

 
- Destinação de áreas estratégicas do município para a adaptação do modelo conhecido 
como cidade esponja, que seriam áreas verdes com capacidade para armazenar as águas 
pluviais, funcionando também como parques temáticos e áreas de lazer para a população;  

 
- Construção de piscinões, diques, e estações de bombeamento das águas pluviais nas 
áreas críticas de inundação do município, acopladas ao modelo da cidade esponja buscando a 
interação socioambiental;  

 
- Recuperação e readaptação das orlas das praias, com processo de reflorestamento e 
preservação da vegetação litorânea de restinga, recompondo sistemas de taludes naturais nas 
áreas da praia, reduzindo e minimizando os impactos da urbanização desenfreada;  

 
- Limitar e conter a expansão e a construção de edificações nas orlas das praias, áreas 
de várzea, foz, nascentes e margens dos rios; 
  



Segurança 
 
- Fomentar debates e campanhas sobre o modelo de segurança pública vigente em nosso 
país. É preciso combater a lógica militarista, racista, machista e “LGBTfóbica” reproduzida 
pelas polícias e pelos demais responsáveis pela segurança pública das cidades, estados e 
nação; 
 
- Assegurar política pública de segurança a população periférica, contra o genocídio da 
população preta; 
 
- Desmilitarizar e recuperar o caráter comunitário da guarda civil municipal, entendendo 
como servidores públicos da segurança pública e dando mais recursos e insumos para um 
trabalho seguro e justo, bem como para a população que tem como direito segurança e a vida; 
 
- Intensificar a fiscalização e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes;  
 
- Aderir ao programa Delegacia da Mulher 24h; 
 
 
 

Turismo 
 
- Investir no potencial de ecoturismo da cidade, monitorando o impacto socioambiental 
sobre os roteiros existentes e mapeando novos circuitos; 
 
- Intensificar a fiscalização e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes 
na cidade, principalmente na alta temporada; 
 
- Criar roteiros turísticos e culturais alternativos, integrando e valorizando bairros 
históricos, gastronomia e zona rural que estão fora dos circuitos tradicionais do turismo na 
cidade; 
 
- Realizar convênio com governos estaduais e federais para fomento do turismo; 

 
- Incentivar turismo rural e sustentável na Armando Cunha; 
 
- Melhorias nas vias de acesso aos pontos turísticos; 
 
- Estimular a contratação de monitores ambientais e/ou guias de turismo para realização 
dos roteiros turísticos na cidade; 
 
  



Habitação 
 
- Incentivar o sistema de bioconstrução através de cursos e capacitação da população 
para a construção de casas (e outros) em sistema de mutirões; 
 
- Proporcionar alternativas habitacionais para que famílias não construam suas moradias 
em áreas de risco; 
 
- Combate à especulação imobiliária (vazios urbanos) através do IPTU progressivo e 
multas; 
 
- Contra a lógica de construção de habitações populares em áreas distantes do centro 
urbano e estrutura pública de serviços; 
 
- Processar/incidir juridicamente imóveis que não exercem sua função social, 
desapropriando para moradia popular; 
  

Agricultura e Pesca 
 
- Fortalecimento do associativismo, cooperativismo e da economia solidária; 
 
- Apoio à pesca artesanal e as comunidades tradicionais; 
 
- Fomento da produção agroecológica no município; 
 
- Ampliação e apoio das ações de extensão rural existentes no município; 
 
- Estímulo   a prática da agricultura urbana (hortas e quintais agroflorestais) e rural; 
 
- Incentivo à produção local no fortalecimento de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar e entidades governamentais; 
 
- Melhoria na infraestrutura de acesso a administração pública na área rural, e reativação 
dos serviços na área rural. 
 
 
 

Saudações Socialistas! 
 
 
 


