
 

1 

 

PRAIA GRANDE / SP 

“Mare Nostrum” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO MORGADO – CANDIDATO 

PSL – PG 

PRAIA GRANDE PARA TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

PERÍODO: 2021 - 2024  



 

2 

 

Dedicatória: 

 

 

     Ao povo de Praia Grande/ SP que 

juntos construiremos uma PRAIA GRANDE PARA TODOS 

 

     “Que Deus me dê a força necessária 

para mais essa tarefa, que me ilumine, me dê a sabedoria 

necessária para que eu possa transformar a vida das pessoas da 

cidade que amo.” 

 

     Como sempre afirmei nos quatro cantos 

desta terra, meu governo será firme e austero, isso não é uma 

promessa, mas compromisso de sinceridade e franqueza de quem 

não ilude e engana seu povo, pois não abrirei mão ou fugirei de 

meus ideais e convicções. 

   

     Honrarei o Estado Democrático em que 

vivemos, cujo objetivo é um governo do povo, pelo povo e para o 

povo. 

     O povo, vocês, estarão comigo e comigo 

governarão, vocês (povo) serão, a um só tempo, a minha bússola e o 

meu destino”.   
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melhor uma eventual substituta, saiba que juntos vamos honrar a 

esperança que estão depositando em nós; 
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“Políticos e fraldas devem ser trocados de 

tempos em tempos pelo mesmo motivo.” 

 

 Eça de Queirós 
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Resumo: 

 

     “Uma Praia Grande para todos, uma 

Praia Grande que cuide das pessoas, uma Praia Grande em que não 

se distingue ações públicas entre zonas 1, 2 e 3, uma cidade onde 

todos terão as mesmas oportunidades, uma cidade inclusiva, em 

que os funcionários públicos serão respeitados, os professores 

valorizados, uma cidade onde as pessoas não morram nas filas de 

espera dos hospitais, onde as crianças aprendam nas escolas e 

principalmente uma Praia Grande onde o coração das pessoas seja 

mais importante que  cimento das obras. 

     Não lhes prometerei aquilo que não 

possa cumprir, visto que trago em minhas lembranças os 

ensinamentos de minha querida mãe, de que palavra se honra, se 

cumpre, e tenho isso como norte em minha vida. 

     Vamos defender o nosso povo, nossa 

história e nossos valores por meio da junção entre quem governa e 

quem é governado. 

     Por fim, tenho consciência e humildade 

em reconhecer que o município, sozinho, não irá acabar com todos 

os problemas que existem em Praia Grande, na Saúde, Educação, 

Segurança e demais áreas, e diante de tal reconhecimento e 

humildade, garanto-lhes que não medirei esforços, não pouparei 

suor ou economizarei as solas de meus sapatos ao bater às portas do 

Governo do Estado e do Governo Federal, cobrando e exigindo-lhes 

que cumpram seus papéis e obrigações com o meu povo de Praia 
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Grande, e mais, que nos auxiliem na batalha em tornar a nossa 

cidade excelência na Saúde, Educação e Segurança. 

     Tenha certeza, povo de Praia Grande, 

que durante minha gestão, estarei sempre preocupado em atender 

aos anseios da população, sempre buscando aquilo que a Prefeitura 

pode e deve fazer pelo seu cidadão. Sempre lembrando que é 

preciso primeiro atender melhor, para depois poder falar em 

aumentar o atendimento, e ainda, sob minha égide, as finanças serão 

equilibradas, cortarei na própria carne os excessos e mau uso das 

verbas públicas, não gastarei mais do que for arrecadado, afinal o 

dinheiro não é meu, é do praiagrandense, aumentarei as receitas, 

investirei nas áreas da Cultura, do Turismo, dos Esportes, apostarei 

e capacitarei nossa Juventude, respeitarei os Funcionários Públicos, 

o Meio Ambiente, aos portadores de Deficiências, irei reavaliar cada 

contrato firmado pela Administração Municipal, e a torneira do 

desperdício e do desrespeito com a coisa pública será 

definitivamente fechada em nossa cidade. 

     Encerro aqui este resumo, na 

expectativa de ter conseguido transmitir uma pequena síntese 

daquilo que será nossa cidade de janeiro de 2021 em diante, 

especificando todas as áreas de atuação nas quais eu e meu grupo de 

trabalho iremos nos empenhar e transformaremos nossos projetos 

em realidade”. 
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Introdução 

 

     “Não nasci homem público, não nasci 

político, mas nasci com consciência...” 

        

     Vou investir em cada cidadão desta 

cidade, de maneira que vou lhes dar condições de modificar para 

melhor suas condições de vida. 

     Acreditem, não será somente a 

administração pública que fará a diferença em Praia Grande, será, 

principalmente, o conjunto de cidadãos e cidadãs praiagrandenses 

que farão essa diferença em nossa “NOVA CIDADE”, “UMA 

PRAIA GRANDE PARA TODOS”. 

     Nossa meta, nosso objetivo será fazer 

“SÓ” o melhor, fazer o que nunca fizeram, fazer pelo e para o povo, 

isso é uma obrigação para o nosso governo. 

     Vamos renascer essa cidade, vamos 

prepará-la para crescer e, para crescer, sabemos ser necessário que 

nossas estruturas públicas funcionem melhor, bem melhor e de 

forma mais eficiente. E à melhora dessa infraestrutura, damos o 

nome de “produtividade”, produtividade que será crescente, pois 

para oferecermos serviços públicos de qualidade ao povo de Praia 

Grande, seremos mais eficientes, mais transparentes, mais ágeis, 

mais honestos. 
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     Iremos olhar sempre em direção ao 

futuro, caminharemos juntos estipulando metas a serem atingidas e 

cobraremos resultados de todo órgão público municipal, pois nosso 

compromisso é com o povo de Praia Grande e com o amanhã. 

     Seremos rigorosos na cobrança dos 

resultados, vamos exigir que cada órgão da administração 

municipal, que cada secretário, seja cobrado e exigido pelo que 

trouxerem de benefícios ao munícipe. 

     O governo somos todos nós de agora 

em diante. 

     Em resumo, a partir de 01 de janeiro de 

2021, Praia Grande terá uma administração criteriosa, honesta, um 

planejamento realista e firme, um sistema de relações corajoso e 

franco, entre quem governa e quem é governado. 

     E ao término de meu mandato, aceitarei 

que me julguem pelo que restar da diferença entre o que recebo e o 

que irei transmitir. 

     Ao povo de Praia Grande, que como 

disse, será a um só tempo minha bússola e meu destino, os meus 

sinceros agradecimentos. 

     Que Deus me ajude e ajude Praia 

Grande”.  
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Cidade de Praia Grande 

 

 

     Mare Nostrum – Nosso Mar 

     Apelido: Cidade de Todos 

     A cidade foi fundada em 19 de janeiro 

de 1967, quando alcançou sua emancipação política. Atualmente 

tem 53 anos e seu padroeiro é São Pedro. 

     É um município da microrregião de 

Santos, na região metropolitana da Baixada Santista. 

     Segundo último levantamento do IBGE 

(2019), sua população é estimada em 325.073  habitantes. 

     Possui uma área territorial de 

149,253 km², e uma densidade demográfica de 2178 habitantes por 

Km². 

     Está a 3 metros de altitude. 

     Possui clima tropical úmido. 

     A distância até a capital é de 72 km. 

     Segundo o IBGE o PIB de Praia Grande 

em 2017 alcançou R$ 6.688.613,69. 
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     Seu IDH é de 0,754, considerado alto 

pelo ranking do IBGE. É o 198º colocado no Estado de SP pelo seu 

IDH. 

    

FONTE DE PESQUISA: 

Site Prefeitura Municipal de Praia Grande – 

WWW.praiagrande.sp.gov.br  

Site Wikipédia – A enciclopédia livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/
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SAÚDE 

 

     A saúde pública é viabilizada através 

da ação do Estado. 

     O conceito clássico de Saúde Pública 

define o termo como a arte e a ciência de prevenir doenças, 

prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental 

através do esforço organizado da comunidade. Isto envolve uma 

série de medidas adequadas para o desenvolvimento de uma 

estrutura social capaz de proporcionar a todos os indivíduos de uma 

sociedade, a condição de saúde necessária. Essa definição é utilizada 

também pelo OMS, o principal órgão internacional que visa à 

manutenção do bem estar físico, psíquico e social. 

     A ação do Estado é central na 

promoção da Saúde Pública. É ele que a organiza de acordo com 

suas questões sociais e políticas fazendo aplicar os serviços médicos 

na organização do sistema de saúde. A saúde pública visa combater 

os fatores condicionantes da propagação de doenças, ou seja, tentar 

manter um controle das incidências nas populações por meio de 

ações de vigilância e de investigações governamentais. 

     Humanizar a saúde, uma prioridade. 

     A razão da existência de um sistema de 

saúde é cuidar da saúde, e na atualidade esse cuidar precisa ser feito 
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de maneira humanizada tanto para os usuários como para os 

profissionais que trabalham nesses ambientes. 

     Humanização é o valor que resgata o 

respeito á vida humana levando em conta as circunstâncias sociais, 

éticas, educacionais e psíquicas em todo o relacionamento humano. 

     Portanto é preciso melhorar a 

qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários da rede 

hospitalar, capacitar os profissionais dos hospitais para um conceito 

de atenção à saúde baseado na valorização da vida humana e da 

cidadania, conceber e implantar novas iniciativas de humanização 

beneficiando tanto usuários, como os profissionais de saúde e 

estimular a realização de parcerias e trocas de conhecimento. 

 

Principais Projetos na Saúde para Praia Grande: 

 

- Aperfeiçoar e informatizar todo o sistema, com prontuários digitais 

em toda a rede de saúde; 

- Marcação de consultas via WhatsApp, e acompanhamentos via 

aplicativos de internet, online, como: agendamento de consultas, 

resultados de exames e outros serviços; 

- Dar estrutura para as USAFAS que estão em situação precária; 

- Implementar sistema de Ambulatório de Especialidades 

Municipais na cidade, aumentando e diversificando o atendimento 

na área de Saúde no município; 
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- Implantação do programa “Mutirão FILA ZERO” visando a 

diminuição e extinção da fila de espera por exames ambulatoriais e 

de especialidades na cidade; 

- Base do SAMU de Praia Grande, atualmente funciona em 

Itanhaém; instituição de base própria no município. 

- Aumentar o número de leitos de UTI; 

- Aumentar o investimento no Médico da Família; 

- Criar Centro Odontológico Municipal – Emergência e Estética; 

- Implantação de uma OUVIDORIA específica para a área da Saúde, 

mantendo um canal permanente com a população; 

- Casa Rosa – Hospital especializado na saúde da mulher, com 

atendimento em especialidades, psicológico e jurídico. 

- Resolver os problemas encontrados na Hemodiálise do Município. 

- Iniciar o diálogo e articulação para o tão sonhado hospital do 

Câncer na Praia Grande. 

- Atendimento especializado para idosos 

- Atenção especial às pessoas que precisam de inclusão 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de saúde do Município.  

 

SAÚDE ANIMAL: 

 

- Instalação da UBASA (Unidade Básica de Saúde do Animal);  
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- Microchipagem e castração em massa;  

- Hospital Público Veterinário;  

- Parceria com clínicas particulares para que as demandas que não 

forem resolvidas não fiquem sem atendimento;  

- Criação do SAMUPET;  

- Criação da Diretoria do Bem Estar Animal dentro da Prefeitura. 

EDUCAÇÃO 

     

                A educação é um direito fundamental que ajuda 

não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada 

indivíduo. Sua importância vai além do aumento de renda 

individual ou das classes ou para se obter um emprego.  Perguntar 

a importância da Educação é como perguntar qual a importância do 

ar para nós! É através da Educação que aprendemos a nos preparar 

para a vida. 

                     Por meio da Educação garantimos nosso 

desenvolvimento social, econômico e cultural. O direito à Educação 

de qualidade é básico, pois assegura o cumprimento de outros 

direitos. Sem conhecimento ou acesso a informações, como posso 

saber que tenho direito à saúde e ao bem estar, ao meio ambiente 

sadio, a condições adequadas de trabalho, e a ser tratado com 

dignidade? 

    Quanto mais as pessoas estudarem, 

mais oportunidades terão no mercado de trabalho, e este impacto é 

perceptível em todos os níveis de escolaridade. 
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    Uma boa Educação melhora a economia 

de um País. “Quando olhamos para trás e comparamos o 

desempenho econômico de 50 países e um grande número de 

variáveis, o que salta aos olhos é o poder da Educação”, disse o 

Nobel da economia e professor da Universidade de Nova York, Paul 

Romer, em entrevista a revista Exame. Com melhores empregos e 

maior renda, os indivíduos podem consumir mais e dependerem 

menos de políticas públicas contra a pobreza. 

    Vejamos que mais do que a pobreza em 

termos absolutos, é a desigualdade social, um dos fatores 

relacionados à violência. Se a Educação é capaz de impactar a 

diminuição desta desigualdade, ela também ajuda a superar a 

intolerância.  

    Por fim, além de formar cidadãos mais 

críticos e conscientes de seus direitos, a Educação também colabora 

para que a sociedade cumpra seus deveres cívicos.  

 

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Valorização dos profissionais da educação, cada um com suas 

necessidades e demandas; sejam serventes, merendeiras, atendentes, 

ou seja, todos os que fazem pela nossa educação, aqui citados ou 

não, todos serão ouvidos e valorizados. 

- Ampliação e criação de mais vagas nas EMEIs e eventual 

construção de novas EMEIs de acordo com a demanda da cidade; 

- Implantação de Escolas em Tempo Integral; 
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- Qualificação e internet aberta para sites especializados nas lousas 

digitais; 

- Reestruturação do Plano Municipal de Educação; 

- Implantação do PIPE (Plano de Intensificação Progresso 

Educacional). A educação precisa de um Plano de Intensificação, 

principalmente na reestruturação das ações quanto a qualificação 

pós pandemia. Estar ciente que mudanças e inovações serão 

necessárias para resgatar a qualidade de ensino, pois os alunos 

estarão retornando ao ensino presencial e o cenário estrutural 

precisa ser adequado e qualificado para que não haja prejuízo no 

processo educacional; 

- Qualificação dos profissionais, uma nova realidade escolar há de 

vir e os professores precisarão estar preparados para contemplar a 

população e sanar o dano que a educação sofreu em 2020; 

- Valorização da Educação Infantil, enriquecendo e valorizando e 

desenvolvendo espaços onde nasce verdadeiramente a educação; 

- Implantar mobiliários que contribuam com o desenvolvimento e 

habilidades psicomotoras das nossas crianças para que deixem de 

ser somente “espaço para a criança passar o tempo” e valorizar os 

atendentes que neste momento estão responsáveis por eles. 

- Com a participação dos docentes, discutir a readequação do Plano 

de Carreira. 

- Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda 

escolar com a inserção de alimentos naturais e orgânicos; 

- Criação de creches noturnas para atender aqueles pais que 

realmente necessitam deixar seus filhos no período noturno para 

poderem prover seu sustento e dos seus; 
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- Criação de um Polo Universitário que diminua a grande migração 

pendular diária de nossos estudantes. 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de educação do Município.  

 

 

 

 

SEGURANÇA 
 

 

 

Com o recrudescimento da violência e o 

aumento da criminalidade em todo canto do país e pelo fato das 

Polícias não estarem sendo suficientes o bastante para conter o surto 

da marginalidade, precisamos, além do apoio irrestrito da 

população, das ações relacionadas às Guardas Municipais neste 

importante de bem proteger a sociedade. 
 

Entendem-se pelas matérias policiais e 

entrevistas diversas que o povo sabiamente, com toda razão, prefere 

a prevenção ao crime, por isso clama pela polícia ostensiva, 

preventiva, pela polícia uniformizada para frear a velocidade do 

crime e da violência. 
 

Partindo do princípio de que quem 

guarda, vigia, quem vigia policia e quem policia é a Polícia que 

guarda e também vigia, logo se subentendem que as Polícias e a 

Guarda Municipal caminham “pari passu”, ou seja, estão no mesmo 

barco, na mesma tempestade e com a mesma finalidade, qual seja, a 
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proteção da sociedade através da manutenção da ordem, do 

cumprimento e aplicação das Leis vigentes no país. 
 

Outro fato de relevante mérito é que as 

Guardas Municipais buscam sempre o policiamento em integração 

com o povo dos seus Municípios e isso é de suma importância para 

se fazer segurança pública, pois a população passa a ver a sua 

Guarda que também é a sua Polícia, à luz do valor da amizade, 

virando sua parceira no combate ao crime. 
 

Assim como os Estados devem 

proceder com as suas Polícias, os Municípios devem investir e mais 

valorizar profissionalmente as suas Guardas Municipais, qualificar 

melhor os seus membros, tornar insistentes e bravos guerreiros 

defensores do cidadão de bem, soldados eficientes e respeitosos, 

ágeis e transparentes, honrosos e merecedores da confiança da 

sociedade, para enfim, como verdadeira força somatória, 

caminharmos todos juntos em busca da tão sonhada, almejada e 

esperada, real segurança pública. 
 

 

 

 

Principais Projetos na área da Segurança para Praia 

Grande: 
 

 

 

- Aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Armando-a melhor e 

propiciando cursos permanentes de preparação e atualização; 
 

- Ampliação e modernização dos pontos de iluminação pública com 

troca das lâmpadas analógicas por LEDs, visando a diminuição dos 

índices de criminalidade; 

- Sistema de videomonitoramento integrado em todos os bairros da 

cidade, visando agir em conjunto com as Polícia Militar e Secretaria 
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de Segurança Pública do Estado, Polícia Civil, obter ainda as 

imagens de câmeras particulares de residências e prédios, 

interligando-as ao sistema da Guarda, com a devida autorização dos 

particulares; 

- Solicitar o aumento de efetivo da PM na cidade, junto ao Governo 

Estadual; 

 

- Integrar a nossa Polícia Municipal (GCM) com as outras polícias. 

 

- Aumentar o número de viaturas, equipar melhor a Polícia 

Municipal. 

 

- Dar apoio para que nossa Polícia Municipal possa enfrentar a 

criminalidade em nossa cidade. 

 

- Reduzir o número de cargos comissionados dentro da Polícia 

Municipal para que tenhamos recursos suficientes necessários para 

valorização e plano de carreira efetivo. 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de segurança do Município. 
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ACESSIBILIDADE: 

 

Acessibilidade significa não apenas 

permitir que pessoas com necessidades especiais ou mobilidade 

reduzida possam participar de atividades que incluam o uso de 

produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso 

destes por todas as parcelas presentes em uma determinada 

população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as 

barreiras. 

Pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, que incluem idosos, obesos, convalescentes, pessoas que 

se submeteram a alguma cirurgia ou que fazem tratamento 

debilitante, são responsáveis por parte significativa da economia, e 

devido às características de sua situação, precisam da presença de 

um acompanhante ou de um cuidador, que também representam 

consumidores em potencial. 
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Segundo o Censo realizado pelo IBGE, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o Brasil conta 

com 45,6 milhões de pessoas que declararam ter ao menos um tipo 

de deficiência. O que corresponde a 23,9% da população brasileira. 

Se somarmos a este número os acompanhantes ou ajudantes destas 

pessoas com necessidades especiais, este número cresce para cerca 

de 70% da população. Se somarmos os idosos a esta equação, 

chegamos a 63% da população. 

O investimento em acessibilidade 

representa a forma mais pura de exercício da democracia e o 

investimento na captação de uma enorme fatia de novos 

consumidores e força de trabalho. 

 
 
 

Principais Projetos para Praia Grande: 
 

 

- Parques e Praças adaptadas; 

 

- Escolas inclusivas com atenção especial, suporte psicopedagogo e, 

além disso, apoio psicológico às famílias; 
 

- Adequar toda a repartição pública Municipal para acesso 

adequado aos portadores de deficiências físicas. 

 

- Construção de rampas de acesso nas vias públicas que não 

possuam, manutenção e limpeza nas existentes, inclusive para 

acesso às praias. 

 

- Adequar todo o sistema de transporte público Municipal para uso 

compatível e digno por parte das pessoas com deficiência física. 
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- Criar incentivos fiscais municipais para empresas que contratem 

mão de obra de portadores de deficiência. 

 

- Criação de uma diretoria de inclusão que será responsável por 

fazer funcionar os projetos de inclusão em todos os setores. 

 

- Casa Azul: Projeto especial para portadores de TDAH, autismo e 

todos os que precisam de apoio e inclusão. 

 

- Aumentar o número de contratados pela prefeitura que tenham 

algum tipo de deficiência, fazendo assim uma cidade inclusiva de 

verdade. 
 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de segurança do Município. 
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CULTURA 

 

     A cultura, somatória de costumes, 

tradições e valores, é um jeito próprio de ser, estar e sentir o mundo, 

“jeito” este que leva o indivíduo a fazer, ou a expressar-se, de forma 

característica. 

     Temos por certo que a Cultura é a 

identidade de um povo. Sem a cultura perdemos não apenas nossa 

identidade, mas nossos valores e princípios. 

     A cultura em todos os seus aspectos, 

artísticos ou outros, tanto de criação, quanto de admiração e 

divulgação, tem como resultado fortalecer a identidade pessoal e 

social do indivíduo, bem como integrá-lo em sua família e em sua 

comunidade, fornecendo-lhe, através do bem estar mental e social, 

condições de bem estar no mundo, ou seja, de saúde em lato sensu. 
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     Este é, ou deveria ser, o objetivo da 

sociedade humana, o bem estar do grupo alicerçado na felicidade de 

cada um. 

 

 

Principais Propostas para Praia Grande: 

 

- Implantação da Biblioteca Municipal com equipamentos e recursos 

modernos para integração com as escolas municipais; 

- Criação da Fundação Municipal para Desenvolvimento da 

Educação e fomento da Cultura na cidade de Praia Grande, 

buscando a captação de recursos privados e públicos para o 

incentivo de grupos estáveis, banda sinfônica, grupos teatrais e 

artísticos, bem como a realização de estudos para implementação de 

políticas públicas de Cultura e Educação; 

- Implantação do dia da Virada Cultural em Praia Grande com 

atividades espalhadas pela cidade por 24 horas nesse dia específico, 

fomentando e espalhando cultura para toda a população; 

- Implementar parcerias com as escolas municipais para uso do 

espaço na efetivação de Oficinas Culturais nos bairros, com parceria 

junto a comunidade para administração e aulas com professores 

voluntários; 

Projetos Culturais nos bairros da Zona 3, dando oportunidade de atenção. 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de Cultura do Município.  
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ESPORTE 

 

     A secretaria tem nas suas atribuições, 

administrar e executar, diretamente, por meio de terceiros ou 

parcerias, programas de incentivo à prática esportiva, seja ela: 

escolar; municipais; intermunicipais; estaduais; nacionais; 

internacionais; em caráter amador ou profissional; recreativo ou 

competitivo.  

Definir normas e critérios, no 

funcionamento dos centros de lazer e polos esportivos, 

potencializando os ambientes, como mão de obra técnica e 

qualificada, adequada a prática de lazer, formação, e manutenção 

dos atletas que trazem visibilidade e notoriedade ao município.  

E fundamenta-se no princípio de que os 

Munícipes são o verdadeiro foco para o desenvolvimento da Praia 

Grande. Com esse pressuposto, o modelo de desenvolvimento que 

promoveremos durante o nossa gestão tem um propósito central, 
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que é a geração de oportunidades no acesso ao esporte social, 

educativo, formador e profissional, que possibilitem que as pessoas 

que o usufruem e possam obter um nível de vida digna, justa, 

inclusivo e solidário.  

 

Principais projetos para Praia Grande: 

 

- Difundir, propagar e propiciar a prática de atividade esportiva 

para todo cidadão de Praia Grande;    

- Propiciar e proporcionar o uso das quadras esportivas das escolas 

da rede municipal de ensino, no contra turno das aulas e finais de 

semana para a prática de aulas de Basquete, Vôlei, Futsal, entre 

outros, para os jovens e crianças dos bairros em que se localizam as 

escolas, a serem ministradas por professores de Educação Física e 

expertises de cada modalidade, voluntariamente; 

- Implantar convênios e parcerias com as academias da cidade para 

propiciar a prática esportiva pelas pessoas da melhor idade; 

- Viabilizar recursos para a construção de uma Arena Multiuso para 

a prática de atividades esportivas; 

- Realizar as “Olimpíadas Escolares” na cidade com disputa de 

várias modalidades, visando a integração educacional, social e 

promoção da saúde, além do incentivo ao esporte nas crianças e 

adolescentes da cidade; 

- Criação da FUPGE - FUNDAÇÃO PRAIA GRANDE PELO 

ESPORTE na busca pela formação de equipes profissionais, para a 

participação efetiva nas competições em âmbito nacional como: 

LIGA NACIONAL DE VÔLEI; NBB (BASQUETE); LIGA 
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NACIONAL DE HANDEBOL; LNF (FUTSAL), ATLETISMO, 

CANOAGEM, GINÁSTICA, ARTES MARCIAIS, NATAÇÃO, entre 

outros, no intuito de colocar o atleta praiagrandense no cenário 

nacional, internacional e olímpico; 

- Futebol Profissional: Praia Grande é a cidade com o maior número 

de times de futebol de várzea per capita do Estado de São Paulo, 

mesmo assim não temos uma representação desportiva profissional 

desse esporte tão amado pelo munícipe. Com o intuito de fomentar 

a criação da equipe profissional, construiremos um Estádio 

Municipal através de PPP – Parceria Pública Privada; 

 

- Garantir por meio de Lei, a inferência de CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO FINANCEIRO, aos atletas e instituições que apoiem o 

esporte.  

- GARANTIR mediante estatuto – BOLSA ATLETA - Auxílio 

financeiro – que contribua com suas despesas atinentes à 

alimentação, transporte, aquisição de materiais e uniformes 

esportivos pessoais, a fim de prepará-lo (a) para competições. Tendo 

o (a) BOLSISTA obrigações: a) manter vínculo esportivo com a 

cidade de Praia Grande, e entidades com sede no município; b) 

participar de clínicas, palestras ou exibições em programação cívico 

sociais e de desenvolvimento esportivo assim que solicitado pela 

FUPGE; c) não faltar (a não ser justificado) em treinos e competições 

da seleção PRAIAGRANDENSE e da entidade que estiver filiado(a); 

d) ceder direito de imagem a fins publicitário.  

- GARANTIR suporte técnico, informativo e jurídico, para que a 

iniciativa privada conheça, entenda, e veja os benefícios a ingressão 

do Programa de Projeto Incentivado do Governo Federal; 
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- CRIAR PARCERIA HOTELEIRA: Praia Grande conta com 

aproximadamente 4.000 quartos em colônias de férias que são 

inativos fora de temporada, usar este período ocioso para trazer 

competições esportivas e paradesportivas para a nossa cidade e 

assim fomentar o turismo esportivo. Faremos isso agindo junto as 

confederações e federações, trazendo para a nossa cidade maior 

destaque desportivo além de retorno financeiro, gerando empregos 

diretos e indiretos; 

- CRIAR O PLANO DE MAPEAMENTO PERMANENTE NAS 

ESCOLAS, em todas as séries, coordenadores e especialistas que 

trarão indicadores de potenciais futuros atletas, em um trabalho 

conjunto entre a FUPGE e a secretaria de educação, a prática 

esportiva em potencial. Com isso, buscar alinhar definitivamente a 

comunicação escolar, junto com seus anseios sociais e pedagógicos 

com a ferramenta (ESPORTE SOCIAL E PEDAGÓGICO). 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de Esportes do Município.  
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FINANÇAS 

 

Com o advento do Estado moderno, as 

Finanças Públicas ganharam uma importância que está bem 

expressa na fórmula lapidar de Jean Bodin: “as finanças são o nervo da 

República”. Esta proeminência viria, entretanto, a intensificar-se nas 

sociedades contemporâneas onde, dada a crescente intervenção dos 

poderes públicos na vida econômica e social, o Estado passou a 

movimentar somas que, em alguns países, já ultrapassam os 50 por 

cento da produção nacional. Atingida esta dimensão, é inevitável 

que as Finanças Públicas exerçam uma influência decisiva no 

quotidiano das pessoas e, mais do que uma disciplina universitária, 

se transformem numa questão básica de cidadania.                                                                                                                            

As Finanças Públicas tem um papel 

importante na sociedade, pois o Estado para cumprir as suas 

funções que é promover o Bem Estar da sociedade precisa realizar 

gastos públicos e estes gastos devem ser custeados pela receita 

pública. Para tanto, a atividade financeira do estado implica no 
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desempenho das atividades políticas, sociais, econômicas e 

administrativas, consistindo em obter, criar, gerir e despender. 

Conclui-se que a economia brasileira, 

através dos seus instrumentos de política orçamentária e legislações 

pertinentes como a Lei de Responsabilidade Fiscal possibilita uma 

maior participação da sociedade nos procedimentos administrativos 

para garantir lisura na consecução das atividades financeiras e o 

controle das Finanças Públicas. 

Desse modo, um equilíbrio das 

Finanças Públicas de um Estado promove a longo prazo um maior 

crescimento econômico, pois melhora a eficiência dos gastos 

públicos bem como nos investimentos, além de diminuir as pressões 

inflacionárias e a carga tributária.  

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do 

funcionalismo municipal; 

- Gerar receita com o enxugamento da máquina administrativa, com 

o término ou diminuição abrupta dos cargos "por indicação", sem 

concurso público; 

 

- Reduzir os números de secretarias, mantendo somente as 

essenciais, reduzindo assim os custos com salário de secretários e 

cargos de confiança; 

 

- Reavaliação de todos os contratos firmados com a Prefeitura, que 

venham a gerar despesas aos cofres públicos, visando assim 
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diminuir o passivo do Município, e consequentemente gerar maior 

receita; 

 

- Incentivo fiscal aos comércios e empresas, visando a instalação das 

mesmas no Município, por consequência gerar empregos, o que 

fortalece o comércio e aumento das receitas Municipais como ISS; 

 

- Equilibrar as contas públicas por meio de cortes de gastos e 

ingerência Municipal em assuntos que não são de ordem públicas; 

 

- Priorizar os processos de execuções fiscais em que a prefeitura for 

credora, visando em primeiro momento acordos com os devedores 

para parcelamento das dívidas e consequente entrada de capital a 

curto prazo nos cofres públicos, e quando não possível o acordo, 

empenho máximo para que a municipalidade receba o devido pelos 

devedores com consequente entrada a médio/longo prazo de receita 

aos cofres públicos; 

 

- Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos); 

 

- Fomentar o sistema de Gestão Participativa através dos Conselhos 

Municipais com conferências e audiências públicas envolvendo os 

cidadãos nas decisões sobre o gasto do dinheiro público; 

 

- Criação da Casa do Empreendedor, apoiando novas e antigas 

empresas constituídas na cidade, auxiliando no credito e liberação 

de documentos. Gerando emprego e renda para nossa cidade. 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de Finanças do Município.  
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FUNCIONALISMO PÚBLICO: 

 

O servidor público, qualquer que seja 

sua formação ou função desempenhada, é um importante agente 

na construção social. Ao contrário das pessoas que desempenham 

cargos políticos, cargos de confiança ou que são servidores 

temporários, o servidor público permanece desempenhando sua 

função, anos e anos a fio, tornando-se profundo conhecedor da 

gerência de prestação de serviços ao cidadão. 

Na Roma Antiga, os senadores, 

ocupando o mais nobre cargo do funcionalismo público, eram 

consultores do imperador e governantes das principais províncias. 

Quer pelo reconhecimento social conquistado, quer pelos inerentes 

privilégios decorrentes do cargo, instigavam certa avidez dos não 

eleitos. 

Obviamente, o papel do servidor 

público não é apenas o de ser estável. É muito mais do que isso, 
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pois a sua atuação está necessariamente voltada para os anseios da 

sociedade. 

A estabilidade dos servidores somente 

se justifica se ela assegura, de um lado, a continuidade e a 

eficiência da Administração e, de outro, a legalidade e 

impessoalidade da gestão da coisa pública. 

Com efeito, a responsabilidade do 

servidor público é muito maior do que se imagina, tornando-se um 

privilégio por tratar-se de agente transformador do Estado. 

A prestação do serviço público é das 

mais importantes atividades de um corpo social. Nenhum País, 

Estado ou Município funciona sem seu quadro de servidores 

públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao 

cidadão. 

Valorizar o serviço público é, também, 

reconhecê-lo como um importante agente na construção de um 

país melhor! 

 

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Ouvir e valorizar o servidor público, atendendo suas demandas 

dentro de um tempo razoável; 

- Abrir diálogo periódico com os servidores através de seu sindicato 

e comissões para resolver problemas como Plano de Saúde, 

requalificação, auxílio alimentação, revisão das horas extras, etc; 

- Atualizar o Plano de Carreira do servidor; 
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- Apoiar judicialmente se preciso for na volta da cesta básica para os 

inativos ou um diálogo com seus representantes para 

providenciarmos a readequação; 

- Fazer a readequação para 30 horas dos servidores da enfermagem, 

de forma gradativa e funcional; 

- Reavaliar as classes da Guarda Municipal para que as Guardas 

tenham apoio em sua evolução de classes que estão fora do padrão; 

- Capacitação e qualificação para motoristas através do convênio 

SEST/SENAT e readequação do auxílio alimentação/viagem; 

- Em parceria com o sindicato abrir ampla discussão para a criação 

da unidade de saúde do servidor público; 

- Discutir a ampliação do direito de concessão de subvenção para o 

convênio médico do servidor; 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área do Funcionalismo Público do Município.  
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GERAÇÃO DE RENDAS/EMPREGOS/CRESCIMENTO DA 

CIDADE 

 

 

Uma das obrigações de qualquer gestor 

público nos dias atuais é promover novas formas de geração de 

rendas, receitas, aumentar o número de empregos e 

consequentemente promover o crescimento da cidade, financeira e 

socialmente, promovendo assim uma melhor qualidade de vida a 

todo o munícipe. 

Evidente que diante das dificuldades 

de receita que nossa cidade atravessa, e o “passivo” das contas 

públicas de Praia Grande, é imperioso que o próximo gestor traga 

ideias para o aumento dos ativos, o aumento das receitas municipais 

para fazer frente às necessidades da cidade. 
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O município vive quase que 

exclusivamente de I.P.T.U., e o índice de inadimplência é muito 

grande, assim, essa “dependência” do imposto predial e territorial 

urbano deve ser “no mínimo” diminuída, e tal passa quase que 

obrigatoriamente por um fortalecimento de nosso comércio com 

maximização do ISS. 

Todos esses passos visam a uma cidade 

mais pujante economicamente, com um maior número de cidadãos 

empregados e um comércio cada dia mais aquecido, o que por certo 

se traduz em um crescimento da cidade! 

 

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Isenção de ISS para profissionais liberais e autônomos cadastrados 

na Prefeitura. O próprio cadastro (imobiliário) já é gerador de 

pagamento para o Município, e tal isenção não trará prejuízos à 

cidade, pois visa atrair profissionais liberais e autônomos para se 

estabelecerem na cidade, gerando empregos e fomentando o 

comércio local, com maior receita consequentemente de ISS do 

comércio; 

- Promover desconto na taxa de licença para as empresas da cidade 

que contratarem (comprovadamente) pessoas que residam no 

Município. Tal atitude visa estimular a geração de empregos aos 

cidadãos praiagrandenses, aumentando o poder de compra dos 

munícipes; 

- Criação e implementação de um “Centro Tecnológico”, com cessão 

de área da cidade, isentando impostos, porém, gerando empregos, 
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qualificando a mão de obra na cidade, com consequente 

aquecimento do comércio; 

- Efetivar a desburocratização do Serviço Público, em especial criar 

programa de automação para renovação de licença, para que o 

ambulante ou permissionário não precise ir fisicamente à Prefeitura 

para renovação de alvarás, da mesma forma para a abertura ou 

alteração de empresas, de forma automática, sem que demore mais 

de 50 dias como atualmente, visando assim atrair empresas e 

autônomos para se cadastrarem e prestarem serviços no Município; 

- Incentivo a instalação de novos empreendimentos visando novos 

postos de trabalho, levando em consideração a realidade econômica 

do país, diversificando a matriz econômica no desenvolvimento de 

atividade industrial, logística, tecnológica, prestação de serviços, 

comércio e turismo; 

- Implantação de uma Frente de Trabalho e Programa de 

Qualificação Profissional nas mais diversas áreas de trabalho; 

- Incentivo a economia solidária, o cooperativismo e ao micro e 

pequenos empresários individuais; 

- Abrir diálogo e apoio aos Ambulantes, carrinheiros e profissionais 

do gênero, priorizar licenças aos que realmente vivem na Praia 

Grande. 

- Parceria com os ambulantes da cidade para os eventos durante 

todo o ano, em seu calendário turístico. 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de geração de emprego, trabalho e rendo do Município.  
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MEIO AMBIENTE: 

 

                      O meio ambiente oferece aos seres 

vivos as condições essenciais para sua sobrevivência e evolução.A 

sociedade humana não se sustenta sem água potável, ar puro, solo 

fértil e sem clima ameno e não há economia sem um ambiente 

estável. 

                      A situação do meio ambiente no globo nos desafia a 

preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um 

desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades 

humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os 

aspectos.  

                      A necessidade de consolidar novos modelos de 

desenvolvimento sustentável no país exige a construção de 
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alternativas de utilização dos recursos, orientada por uma 

racionalidade ambiental e uma ética da solidariedade. 

    Deve-se também reconhecer que vivemos 

numa sociedade na qual é fundamental partir de uma boa formação 

e de um sólido conhecimento dos complexos problemas e 

potencialidades ambientais.Tem-se observado que a destruição da 

natureza, base da vida, através da contaminação e degradação dos 

ecossistemas crescem em um ritmo acelerado, motivo pelo qual 

torna-se necessário reduzir o impacto ambiental para a obtenção de 

um desenvolvimento ecologicamente equilibrado a curto prazo para 

todo o planeta.  

    Como instrumento para preservação 

ambiental, o ser humano tem as leis que regem a forma de agir com 

o meio ambiente. Embora muitas vezes estas leis sejam 

desobedecidas, temos que utilizar os meios existentes a fim de 

manter os recursos e ambientes naturais remanescentes. Nós seres 

humanos não somos donos da Terra, fazemos parte dela. Não temos 

que dominar a natureza, precisamos viver em harmonia com ela. 

Somos dependentes da Terra. 

 

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Exigir e trabalhar como prioridade a balneabilidade de todas as 

praias da cidade, detectando e extinguindo toda e qualquer ligação 

clandestina de esgoto, em parceria com a SABESP; 

- Reestruturar toda a coleta de lixo da cidade, inclusive o 

transbordo, e aumento da coleta seletiva do lixo; 
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- Promover um projeto de arborização em toda a cidade, não 

permitindo a existência de uma só rua sem o plantio de uma árvore, 

contribuindo com o meio ambiente e a qualidade de vida; 

- Implantar projetos permanentes de arborização como Disque 

Árvore, Vou pela Sombra e ainda ampliar o Viveiro Municipal; 

- Promover o ECOTURISMO em toda a cidade; 

- Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição em 

todas as suas formas; 

- Criação do Núcleo de Educação Ambiental; 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área do Meio Ambiente Público do Município.  

 

REURBANIZAÇÃO E REFORMAS 

 

A Reforma Urbana passa, 

primeiramente, por um trabalho de conscientização dos cidadãos e 

dos gestores públicos de todas as esferas do poder. Apesar dos 

Planos Diretores e do Estatuto das Cidades, é preciso melhorar (e 

cobrar com rigor) a legislação, fortalecendo órgãos importantes para 

a consolidação da reforma como as Secretarias de Planejamento 

Urbano e o Ministério das Cidades. Políticas sustentáveis de 

planejamento urbano devem ser implementadas sem visar apenas à 

organização do trânsito ou embelezamento de regiões centrais 

(ações que beneficiam apenas as classes mais abastadas e os 

especuladores imobiliários), mas uma atuação do estado nas regiões 

de maior escassez de recursos, democratizando a gestão, através de 

mecanismos participativos. 
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A construção de um espaço urbano 

mais justo passa, obrigatoriamente, por uma readequação da 

ocupação do solo, dando a este um destino que cumpra seu papel 

social para fazer daquela uma forma efetiva de melhorar a 

qualidade de vida da população da cidade. É no meio urbano, lar de 

mais de 80% do povo brasileiro, que se afloram as motivações da 

vida: a cultura popular, a convivência, os gestos, o afeto, os 

conflitos, a luta por direitos, o valor do trabalho, a religião, a difusão 

do conhecimento e a atenção à saúde. Pensar a cidade (nossa casa e 

morada dos cidadãos) é um ato de respeito. 

A Reforma Urbana, acima de tudo, 

deve abranger não só carros e máquinas, mas também abrir espaço 

para os verdadeiros habitantes da cidade: as pessoas. 

 

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Asfaltar nos 4 anos de governo, todas as ruas do Município, 

colocando asfalto de qualidade nas ruas não asfaltadas, e re-asfaltar 

todas as demais, extinguindo da cidade ruas de terra; 

 

- Revitalização de todas as praças públicas da cidade tornando o 

local integrado à sociedade e propiciando melhor qualidade de vida 

ao praiagrandense; 

 

- Desobstrução e limpeza de todas as galerias pluviais da cidade, 

com manutenção periódica e preventiva para diminuição e extinção 

de enchentes nas ruas da cidade; 
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- Reestruturação, reformulação e ampliação de todo e qualquer 

convênio com órgãos Estaduais e Federais quanto aos projetos 

habitacionais em nossa cidade; 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de Reurbanização e Reformas públicas do Município.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

     Os serviços de transporte urbano de 

massas afetam diretamente a qualidade de vida de uma cidade, por 

que definem as alternativas de deslocamento que os habitantes têm 

a sua disposição, as atividades que podem participar e os locais 

aonde podem ir. Os transportes governamentais, da demanda global 

por deslocamentos numa região, de competição entre os diversos 

tipos de transportes e dos recursos disponíveis ao indivíduo para 

aquisição dos serviços. 

     Assim, os transportes urbanos 

revestem-se de importância vital na medida em que as cidades 
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crescem, pois proporcionam uma série de benefícios a todos os 

segmentos que compõem a sociedade. Aos trabalhadores e 

estudantes porque podem alcançar seus locais de trabalho ou de 

estudo, garantindo-lhes a manutenção de necessidades de consumo 

ou de recepção de conhecimentos; aos empresários porque dispõem 

de mão de obra na atenção de seu processo de produção, e por fim, 

a sociedade porque pode beneficiar-se de todos os bens e serviços 

que a vida urbana oferece, através das relações econômicas e sociais 

mediante o deslocamento das pessoas.  

     Do exposto, observa-se com clareza que 

o transporte coletivo urbano é um serviço público de caráter 

essencial, portanto de responsabilidade do município. Este não 

podendo operá-lo diretamente, poderá fazê-lo por meio de 

concessão ou permissão a empresas privadas. Cumpre ao Poder 

Público Municipal o papel de controlar, planejar, fiscalizar e 

gerenciar o transporte coletivo urbano. 

 

Principais projetos para Praia Grande: 

 

- Mapear a quantidade de veículos por linha de passageiros e 

determinar tempo máximo de intervalo entre uma linha e outra; 

- Cobrar um melhor atendimento da empresa responsável pelo 

transporte intermunicipal, com aumento da frota e ônibus mais 

novos e com ar condicionado; 

- Implementação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na cidade, 

firmando acordo com o Governo Estadual; 
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- Reestruturação Administrativa da Companhia Municipal de 

Trânsito; 

- Rever a concessão da BR MOBILIDADADE, cobrando aumento da 

frota, melhora do itinerário, criando alternativas e diminuindo a 

distância entre os pontos de parada. 

- Cobrar tempo menor de espera entre ônibus. 

- Fazer uma reavaliação do transporte público como um todo. 

- Implementação do programa permanente de TAPA BURACO, 

acabando com os buracos em ruas e avenidas da cidade; 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de transporte público do Município.  

 

 

 

 

 

TURISMO 

 

O turismo é uma atividade econômica 

relacionada às características geográficas do lugar: paisagem natural 

(condições ambientais como clima, vegetação, formas de relevo, rios, 

proximidade de oceanos), e cultural (arquitetura, museus, eventos 

culturais, feiras comerciais, conferências internacionais). 

     Atualmente, o conjunto das atividades 

relacionadas ao turismo é um dos principais negócios do mundo e 
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tem sido uma das atividades que mais cresceu nas duas últimas 

décadas. O faturamento do turismo no mundo, nesse período, 

coloca o setor ao lado da indústria petrolífera, automobilística, de 

armamentos e serviços financeiros, como as mais rentáveis do 

mundo. 

     O turismo é a atividade do setor 

terciário que mais cresce no Brasil e no mundo, movimentando, 

direta ou indiretamente vários trilhões de dólares, criando também 

direta ou indiretamente mais de 200 milhões de postos de trabalho, 

o que representa 1 a cada 9 empregos criados no mundo. 

 

 

Principais projetos para Praia Grande: 

 

- Desenvolver um programa sério de mapeamento e segmentação 

das potencialidades turísticas de Praia Grande, criando um projeto 

de implantação nos pontos turísticos da cidade de placas com QR 

Code em cada ponto, indicando os demais atrativos turísticos e 

como chegar aos mesmos; 

 

- Estruturar um Plano de Desenvolvimento Turístico e integrar junto 

a toda a região Metropolitana da Baixada Santista e Litoral Sul; 

 

- Implantação de um Convention Bureau municipal ou interligado a 

micro região para estimular a vinda de eventos de grande porte para 

cidade, aumentando o gasto médio per capita; 

 

- Multiplicar PG – Programa que tem como objetivo aumentar a 

capacidade receptiva e emissiva de Praia Grande; 
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- Aprimorar os projetos PICs e CONVIVER para dar mais 

potencialidade em oficinas e cursos, eventos de pequeno e médio 

porte e a implementação de Postos de Informações turísticas 

receptivas e de base comunitária; 

 

- Criação do projeto “Portinho 2 Samambaia” de turismo náutico, 

visando a criação de um novo “Portinho” na Praça do bairro Jardim 

Samambaia; 

 

- Projeto em parceria com o Centro de Paula Souza para a 

implementação do curso técnico de EVENTOS, visando um suporte 

de convênio para estágios e melhor qualidade da aplicação de 

eventos na cidade; 

 

- Construção de um espaço para eventos do lado Sul da cidade – 

Pavilhão de Eventos Solemar – visando atender as demandas do 

Convention Bureau da micro região no setor de Eventos; 

 

- Desenvolvimento do projeto Selo Azul PG visando instruir, 

auxiliar e incentivar os ambulantes da praia a separarem o lixo de 

forma ordenada e efetuar o descarte com segurança, tornando nosso 

maior ponto turístico, as praias, cada vez mais limpas e sustentáveis; 

   

- Com a total balneabilidade das praias (proposta anexa ao meio 

ambiente), difundir maciçamente na mídia a cidade como Estância 

Balneária e com toda a infra-estrutura para receber turistas, nas 

mídias Estaduais e Nacionais especializadas; 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de turismo do Município.  
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HABITAÇÃO 

 

Segundo o relatório de 2016 do 

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(ONU-HABITAT), existem 881 milhões de pessoas vivendo 

em favelas nas cidades dos países em desenvolvimento, e se estima 

que até 2025 é provável que outras 1,6 bilhão de pessoas precisem 

de moradia adequada e acessível. Com essas perspectivas, muito se 

tem discutido sobre Habitação de Interesse Social (HIS) e sobre 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/favelas
https://www.archdaily.com.br/br/tag/habitacao-de-interesse-social
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como projetos realizados nesse âmbito podem ser uma solução para 

o déficit habitacional, mas o que, afinal, significa esse termo? 

A Habitação de Interesse Social, em 

termos gerais, é aquela voltada à população de baixa renda que não 

possui acesso à moradia formal e nem condições para contratar 

os serviços de profissionais ligados à construção civil. Segundo o 

ONU-HABITAT, habitação acessível é aquela adequada em 

qualidade e localização, que não custa tanto a ponto de impedir seus 

moradores de arcar com outros custos básicos de vida ou ameaçar 

seu gozo de direitos humanos básicos. 

 

Principais Projetos para Praia Grande: 
 

- Fortalecimento e regularização fundiária; 

- Programa de erradicação de favelas e moradias em áreas de riscos; 

- Regularização de obras habitacionais irregulares; 

- Mapeamento estruturante para detecção de áreas disponíveis para 

novos núcleos habitacionais; 

- Diretrizes para programas habitacionais e remoção de famílias em 

área de risco com participação popular. 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área habitacional do Município.  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

     A assistência social como política de 

proteção social configura-se como uma nova e ampla possibilidade 

do desenvolvimento humano para nosso País. Praia Grande será o 

município com gestão plena em assistência social inclusiva e 

participativa, desenvolvendo um trabalho de excelência no que se 

refere ao atendimento a pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 
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     A consolidação da assistência social 

como política pública e direito social ainda exige o enfrentamento de 

importantes desafios, assim, nosso proposta de governo é continuar 

fazendo valer o que preconiza essa importante política e garantir 

atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitam, 

apoiando, educando e proporcionando oportunidades dirigidas 

para a saída das pessoas e famílias da condição de assistidos para a 

condição de gerador de meios para o atendimento de outros. 

 

     Frente a esses desafios propomos o 

desenvolvimento e a continuidade de formas inovadoras e criativas 

da sua implementação, avaliação, gestão, monitoramento, 

acompanhamento e informação. 

 

 

Principais Projetos para Praia Grande: 

 

- Cadastrar e auxiliar famílias em extrema pobreza proporcionando 

oportunidades e apoio; 

 

- Construção de duas unidades do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) e reordenamento de seus horários estendendo-se 

ao período noturno; 

 

- Ampliação do abrigo e atendimento para a população de rua, 

qualificando e dando oportunidade para os que cumprirem com os 

requisitos necessários; 

 

- Implantar o programa de formação continuada para profissionais 

da rede socioassistencial do município e conselheiros de políticas 

públicas, por meio de uma escola de Gestão Pública; 

 

- Criar o programa PORTAS ABERTAS, consistente na comunidade 

na escola, ou seja, promovendo a participação comunitária no 

interior das escolas e outros espaços públicos ociosos, no período 

noturno e ou finais de semana, por meio de cursos rápidos de 
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capacitação profissional, educação financeira e oficinas de 

orçamento familiar, consumo consciente, cidadania, 

responsabilidade social, palestras e atividades culturais, desportivas 

e de lazer para pais, responsáveis e demais interessados; 

 

- Estabelecer convênios com organizações do Sistema S (SEBRAE – 

SENAI – SENAC, etc) e instituições privadas e organizações não 

governamentais atuantes no campo da capacitação profissional, 

para dar suporte técnico ao programa Portas Abertas e Comunidade 

nas Escolas; 

 

- Revisão, readequação, melhorias e reformas na situação 

administrativa e operacional do Abrigo da Criança e Adolescentes, 

Lar São Francisco e Albergues; 

 

Todos esses projetos serão ainda somados a cobrança total e irrestrita junto 

aos Governos Estadual e Federal, para envio de verbas e parcerias para a 

área de Assistência Social do Município.  

 

 

EPÍLOGO: 

E ao término de meu mandato, aceitarei 

que me julguem pelo que restar da 

diferença entre o que recebo e o que irei 

transmitir, Praia Grande merece e será uma 

cidade muito melhor. 

    DANILO MORGADO 
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