PARTIDO VERDE DE SANTOS
PLANO DE GOVERNO PARA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS
2021 A 2024

SANTOS, RENOVAR E AVANÇAR
Sustentabilidade, a política maior de todas
as políticas do século XXI, o equilíbrio dos
fatores meio ambiente / justiça social /
economia Nova, devem ser uma nova maneira de
pensar e agir dos futuros governos. Estes
pontos, norteiam todas as ações que o PV de
Santos propõe para a cidade, permeando de
forma transversal, o desenvolvimento das
políticas públicas.

BREVE PERFIL DA POPULAÇÃO DE SANTOS:
434 mil habitantes (46% homens e 54% mulheres)
PERFIL ETÁRIO:
Até 14 anos: 16,7%
15-39 anos: 36,6%
40-59 anos: 27,5%
60 E mais: 19,2%
População ocupada: 47% = 203.980
ONDE RESIDIMOS:
Bairros da Orla
Zona Leste/ Centro
Zona Noroeste
Morros

:41%
:32%
:19%
: 8%

(73.238 residências)
(70.367 residências)
(26.768 residências)
( 11.218 residências

NOTAS: Bairros Orla + ZL/Centro com IDHM maior que 0,840
(de Santos) e maior poder aquisitivo.
BAIRROS / Morros e ZN com IDHM menor que 0,840. População
mais vulnerável e com muitas demandas.

PERFIL ELEITORES EM 2018:
Total eleitores: 340.000
Homens 44,7% e mulheres 55,3%
Faixas etárias destes eleitores:
16 a 20 anos : 4,2%
21 a 49 anos :51%
50 a 64 anos :25%
65 e mais
:19,8%

1 – INDICADORES
ADMINISTRATIVA






















GERAIS

PARA

UMA

NOVA

GESTÃO

Valorização do servidor público de carreira e
do serviço público;
Reforma Administrativa;
Revisão do número dos cargos de confiança;
Reposicionamento, na Estrutura Administrativa,
da Secretaria de Meio Ambiente, fortalecendo
suas competências e orçamento;
Revisão do Código Tributário dentro dos
parâmetros
de
uma
Nova
Economia
Verde,
promovendo a economia local;
Parcerias com o terceiro setor;
Incremento das Parcerias Público Privadas;
Criação de Agências de Empreendedorismo;
Parcerias com as Universidades através de
projetos específicos;
Retomada e participação da população através
dos Conselhos Temáticos;
Valorização
do
Patrimônio
Histórico
vinculando-o
aos
projetos
de
Cultura
e
Turismo;
Estudos para a transferência de todas as
Secretárias Municipais para o Centro Histórico
da cidade;
Revitalização do Mercado Municipal de Santos e
seu entorno;
Criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia,
integrando
o
DETIC
–
(Departamento
de
Tecnologia da Informação e Comunicação) e
outros departamentos afins com a atividade de
ciência e geoprocessamento;
Remodelagem do perfil do Parque Tecnológico de
Santos;
Compromisso com os Princípios do Manifesto dos
Jovens Políticos pelo Clima, tais como:
Planejamento
Inteligente;
Gestão
Pública







Fortalecida;
Gestão
Integrada;
Promover
produtos,
plantios
e
hortas
comunitárias
(agricultura sem veneno); Políticas para o
projeto
Plástico
Zero;
Política
de
compostagem; Educação Alimentar e Nutricional;
Inovação
pelo
Clima;
Praças
Cidadãs;
Mobilidade Urbana Sustentável e Acessível;
Conservação de ecossistemas e bioeconomia;
Árvore para todos; Sanear Habitações Sociais e
Novas Economias;
Compromisso
com
a
Agenda
2030
para
o
Desenvolvimento Sustentável, proposto pelas
Nações Unidas, tendo como base os 17 Objetivos
do
Desenvolvimento
Sustentável
–
ODS,
contribuindo para a promoção destes princípios
na região metropolitana da Baixada Santista;
Criação do Banco de Alimentos de Santos;
Diagnóstico e Mapa de Insegurança Alimentar na
cidade;
Criação da Agência de Gerenciamento Municipal,
integrando
as
Secretarias
Municipais,
Universidades, Sociedade Civil Organizada,
Inteligências
de
áreas
Científicas,
para
discussão, formulação, criação e implantação
de novas políticas públicas, diante do quadro
da Pandemia.

2 – SAÚDE






Valorização dos profissionais da saúde;
Fomentar os programas de Vigilância Sanitária,
Epidemiológica, Ambiental e Preventivas em
toda a cidade;
Potencializar as ações das Unidades de Saúde
do Município;
Reformulação de ações do Centro de Atenção
Psicossocial aos dependentes de Álcool e
Droga;















Interligar a Secretaria de Saúde com a
Secretaria de Educação e Meio Ambiente em
ações preventivas e educacionais;
Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde
nas decisões e proposituras às ações do
governo municipal;
Monitoramento de estoques de remédios para
evitar a falta de medicamentos nas unidades de
atendimento;
Orientação nutricional em unidades básicas de
saúde, ensinando a população alternativas de
alimentos baratos, saudáveis e uma ingestão
equilibrada;
Atividade física: criação de canal online e
gratuito ensinando práticas de atividades em
domicílio;
Lazer: o projeto verão pode durar o ano todo,
com atividades de lazer, show e atividades
físicas,
voltadas
gratuitamente
a
toda
população;
COVID-19: considerando a pandemia, propomos as
seguintes vertentes de atenção e ações do
poder público:
1 – Ações de controle e combate ao COVID:
1.1 - Identificação dos pontos de incidência,
com aplicação de teste rápido e monitoramento
dos contactantes (que deve ser feito por
equipe de saúde por 14 dias, pode ser via
telefone);
1.2 - Ação educativa em jornais e presenciais
durante a ação de saúde da família (agentes
comunitários voltando sua prática de visitas
domiciliares,
buscando
educar
e
fornecer
subsídios preventivos – máscara e álcool gel);
1.3 - Bloqueio sanitário em
aumento da curva de incidência;

situações

de

1.4 Monitoramento
psicológico:
com
o
confinamento e pandemia ocorreu um aumento
significativo
de
estresse,
depressão
e
ansiedade, por isso a saúde emocional também
deve
ser
cuidada.
Criar
um
canal
para
atendimento psicológico pode ajudar neste
momento, bem como a disponibilização de
consulta psiquiátrica online para a população.
O agendamento pode ser espontânea (número de
tele ajuda) ou agendado (encaminhado pelas
equipes de saúde dos hospitais, centros de
saúde e saúde da família).
2- Ações de saúde pública:
2.1 - Fortalecimento das ações de saúde da
família: contratação de agentes de saúde,
enfermeiros e médicos de família para atender
as comunidades menos favorecidas, levando
saúde da criança, saúde de mulher e saúde do
idoso;
2.2 - Campanha de saúde da mulher: mutirão
anual de realização de exames de Papanicolau
e mamografia (mulheres acima de 40 anos), bem
como atendimento de enfermagem individualizada
para as mulheres em idade reprodutiva para
ensinar métodos contraceptivos;
2.3 - Campanha de combate à dengue: manter
ações educativas e mutirão de combate a
dengue,
rastreamento
de
incidência
e
monitoramento dos casos.
2.4 - Campanha de combate e controle ao
DST/AIDS: o aumento do índice de HIV e Sífilis
nos mostra a necessidade de ações educativas
voltadas
aos
jovens,
moradores
de
rua,
trabalhadores do sexo, viciados em drogas. A
ação
busca
a
identificação
de
casos

(rastreabilidade) através de busca ativa,
notificação e tratamento monitorado. Equipe
especializada pode se dividir em núcleos:
educativo, busca ativa e tratamento.
2.5 - Campanha de saúde ocular: mutirão de
cirurgia
para
catarata
e
glaucoma.
Identificação de casos através da avaliação
oftalmológica do grupo de risco (idosos),
inscrição e planejamento de cirurgias, através
de convênio com clínicas oftalmológicas.

3 – EDUCAÇÃO














Valorização dos professores e educadores;
Adequação
das
unidades
escolares
à acessibilidade de pessoas com deficiência;
Inclusão de temas e ações ambientais e
culturais no calendário escolar;
Parcerias com as escolas estaduais integrandoas nas políticas municipais;
Rediscussão do plano de cargos e carreira do
magistério;
Promover a educação inclusiva para todas as
crianças com deficiência;
Garantir a qualidade e segurança da merenda
escolar;
Ampliar Programas de Alfabetização de Jovens e
Adultos;
Fortalecer os Conselhos Escolares;
Potencializar as oficinas e cursos para
aperfeiçoamento na formação do professor;
Promover a formação continuada;
Incentivar
a
realização
de
projetos
pedagógicos às práticas do dia a dia;
Promover estudos do meio com os alunos (centro
histórico, praias, manguezais, serra do mar).

4 – SEGURANÇA:
















Ampliação do sistema de monitoramento através
de câmeras em toda a cidade;
Avaliar a integração ao sistema público das
câmeras dos imóveis particulares e de outros
sistemas já existentes;
Fortalecimento da Guarda Municipal nas suas
atividades;
Parceria com os Conselhos de Segurança da
cidade;
Promover a implantação do Projeto Vizinhança
Solidária em Parceria com os CONSEG’s locais;
Interação com o Governo Estadual em apoio às
ações desenvolvidas pela Polícia Militar na
cidade;
Iluminação em toda a cidade;
Desenvolvimento de projetos sociais e de
empregabilidade nas áreas e regiões carentes
da cidade;
Aumentar a ronda escolar em projeto específico
com a Polícia Militar e Guarda Municipal;
Aumentar a frota da Guarda Municipal;
Reformular a presença da Guarda Municipal nos
bairros em parceria com a Polícia Militar;
Criação da Guarda Municipal Ambiental.

5 – MOBILIDADE URBANA






Promover linhas inteligentes no transporte
público urbano;
Rediscussão com o serviço de táxi, através de
suas entidades representativas, de um novo
projeto de transporte alternativo;
Implantação
de
calçadas
acessíveis
e
ecológicas;
Abrigos de ônibus remodelados em projetos
ambientais;









Construir de ciclovia ligando o Centro da
Cidade (Ciclovia da Rua João Pessoa) com o
bairro da Vila Mathias (Ciclovia da Av. Rangel
Pestana);
Reorganização na distribuição das ciclovias,
instalando os suportes de estacionamento das
bikes, mensurando a quantidade de carbono que
não lançada na atmosfera;
Estudos para avaliar a substituição por
micro-ônibus todos movidos à combustíveis
limpos (elétricos, hidrogênio);
Implantação de estacionamento com cobertura
para as bicicletas.

6 – HABITAÇÃO









Elaborar projeto de habitação popular no
centro de Santos através de parcerias PPPs e
Cohab;
Elaborar projeto de habitação popular no
Mercado Municipal, considerando a população
existente no local;
Fortalecimento dos movimentos de Moradia da
Cidade;
Desenvolver projetos em parceria com o Governo
Estadual e Federal para viabilizar novas
habitações populares;
Projeto em parceria com o Governo Estadual,
através de PPPs, para a realização do plano
habitacional para a remoção das moradias em
Área de Preservação Permanente – APP.

7 – ÁREA SOCIAL











Estímulo à economia solidária e ampliação de
cooperativas de reciclagem;
Valorização do idoso, promovendo sua interação
em projetos culturais e sociais;
Projeto específico para a População de Rua,
envolvendo
todas
as
secretarias
afins,
universidades e terceiro setor.
Programa específico da área médica, incluindo
ações sociais e culturais, objetivando a
recuperação e reintegração social aos usuários
de drogas;
Restaurante popular: criação de restaurante
popular a baixo custo, através de PPPs, e com
dieta equilibrada nutricionalmente;
Projeto criando as Casas de Acolhimento para
LGBT vítimas de violência e exclusão;
Promover ações de apoio às populações de áreas
mais pobres e empresas para sustentar as
orientações
de
distanciamento
social,
provocados pela pandemia, no ano de 2021.

8 – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE






Fortalecimento e reestruturação da Secretaria
de Meio Ambiente;
Revisão do contrato de Coleta de Lixo e
Reaproveitamento de resíduos;
Reformulação do Contrato da Coleta de Lixo na
cidade, em três níveis: 1º – Lixo Orgânico e
Coleta Seletiva; 2º – Lixo Reciclável nos
próprios municipais e 3º – Lixo Reciclável nos
mangues de nossa cidade;
Desenvolver projetos de educação ambiental
comunitária com geração de renda;
























Instalação de composteiras nas EMEIs para
reaproveitar as sobras e partes de alimentos
(cascas) que não sejam utilizados;
Coleta específica nas feiras livres onde há
grande descarte de resíduos orgânicos;
Reuso de água de chuva;
Nos bairros onde a lei orgânica do município
permitir, incentivar a coleta e reuso de água
de chuva;
Agricultura urbana: dentro de espaços públicos
como praças, parques, EMEIs incentivar o
plantio
de
legumes,
frutos,
raízes
e
tubérculos que serão livres de agrotóxicos;
Projeto de criação de fábrica de produtos
usando como matéria prima os reciclados com
apoio
do
Parque
Tecnológico
e
das
Universidades, gerador emprego e renda;
Chuveiros da Praia. Coleta de água do subsolo,
corrigindo a salinidade para uso da água;
Sistema de filtros a base de energia solar;
Criação do programa de créditos de carbono,
através de projeto municipal;
Mensurar as áreas verdes dos Morros de Santos
para desenvolvimento de projeto de turismo e
renda;
Fortalecimento do COMDEMA;
Ecopontos de lixo seletivo;
Usina de reciclagem através de PPP;
Programa de bosqueamento em espaços públicos;
Criação de microclimas para a diminuição das
temperaturas e retiradas de gases tóxicos na
cidade;
Substituição
de
árvores
com
raízes
na
superfície e de troncos comprometidos por
frutíferas.
(Considerando
também
que
são
atratores de insetos polarizadores e aves);









Parceria com a Marinha do Brasil, órgãos
oficiais, ong´s ambientais, Codesp, no combate
ao despejo de resíduos plásticos no mar;
Fiscalização sobre o funcionamento das eco
barreiras flutuantes nos canais da cidade de
Santos;
Parceria com as Universidades para criação de
sistema
de
monitoramento
dos
morros
e
manguezais,
possibilitando
o
controle
de
monitoramento na ocupação e promovendo a
coleta de lixo nestes locais;
Projeto de eliminação do aterro sanitário do
Sítio das Neves, na área continental, através
de novas tecnologias para o destino do lixo e
tratamento de resíduos sólidos, promovendo a
utilização de novas formas cientificas e
tecnológicas para evitar a queima de dejetos,
como incineradores.

09 – CULTURA










Desenvolver projetos macros integrando Cultura
e Turismo vinculados ao Patrimônio Histórico
de Santos;
Criação de oficiais de artes valorizando os
artistas da cidade;
Desenvolver projetos onde a cultura seja uma
forma de geração de renda e integração social;
Democratização dos teatros permitindo o acesso
da população carente;
Parcerias
com
as
universidades
para
o
desenvolvimento
de
projetos
culturais,
estimulando a participação de jovens e idosos;
Construção
de
calendário
de
atividades
culturais na cidade;
Estabelecer
parceria
com
a
Autoridade
Portuária
para
utilização
dos
espaços
existentes para projetos culturais;






Inventário do Patrimônio Histórico da Cidade
de Santos;
Criação
do
Departamento
de
Patrimônio
Histórico santista centralizando todas as
questões relacionadas a projetos em imóveis de
interesse
histórico
e
cultural,
com
especialistas na área, viabilizando projetos
através de políticas públicas existentes.
Projeto de resgate da Memória Cultural da
Cidade de Santos.

10 – TURISMO















Inserir o Centro Histórico de Santos e o
Patrimônio Cultural da cidade no calendário
turístico e cultural;
Promover parcerias com o setor Hoteleiro para
hospedagem do fluxo turístico;
Promover a gastronomia caiçara como atração
turística;
Estabelecer
novos
trajetos
de
visitação
turística,
através
do
bonde
do
centro
interligado com trajetos de micro-ônibus;
Estabelecer
parceria
com
a
Autoridade
Portuária
para
utilização
dos
espaços
existentes, tanto para visitação como o
desenvolvimento de projetos;
Ecoturismo;
Articular junto às Agências de Turismo a
remodelação
dos
pacotes
de
turismo
de
cruzeiros,
incentivando
a
presença
dos
turistas em 1 dia na cidade;
Implementar o turismo ecológico nas áreas de
praias, morros e manguezais;
Implementar o turismo na baía de Santos;
Implementar o city tour através de
ônibus/micro-ônibus com vista panorâmica do



teto pela cidade (orla da Praia, zona
portuária e centro histórico;
Criação da zona turística portuária,
atendimento
específico
aos
turistas
projetos escolares.

com
ou

11 – ESPORTE












Aproveitamento dos espaços das escolas para
atividades esportivas nos bairros;
Capacitar a Secretaria de Esportes para a
promoção de eventos esportivos na cidade;
Fomentar a formação de atletas nas diversas
modalidades esportivas;
Apoio às atividades amadoras desenvolvidas
pelos clubes e associações existentes na
cidade;
Fomentar a bolsa atleta;
Parceria com o Santos F.C., interagindo com a
Administração
Pública,
possibilitando
o aproveitando e revelação de novos talentos;
Incentivar a parceria com os clubes da cidade
para o desenvolvimento das práticas esportivas
(canoagem, remo, vela, tênis e outras);
Apoio ao esporte amador da cidade.

12 – CIDADANIA





Fortalecer a participação popular através dos
Conselhos;
Capacitar
as
Sociedades
de
Melhoramentos
auxiliando-as
a
transmitir
conhecimentos,
direitos e deveres ao cidadão;
Através
de
Secretarias
afins
promover
políticas públicas nas áreas de defesa da
igualdade racial, política do jovem, do idoso
da mulher e da pessoa com deficiência;





Promover políticas públicas que combatam a
intolerância religiosa e diversidade sexual;
Fortalecer
as
políticas
de
proteção
ao
consumidor;
Desenvolver projetos educacionais intensivos
orientando a população no descarte do lixo.

13 – DESENVOLVIMENTO













Desenvolver projetos de apoio às microempresas
e empreendedores individuais;
Criação de agências de negócios, orientando e
estimulando as empresas a estabelecerem-se no
Município;
Promover a Cultura como ferramenta geradora de
renda;
Desenvolvimento
de
projetos
culinários
comunitários;
Estimular o desenvolvimento de atividades
econômicas sustentáveis na área continental e
morros de Santos;
Integrar,
através
de
parceria
local
e
articulação nacional, novos parâmetros para
atividade portuária, colocando-a no contexto
dos impactos do desenvolvimento da cidade;
Reativação
do
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento Econômico;
Criação do Conselho Municipal de Economia
Solidária e Criativa;
Revisão tributária para o comércio do centro
histórico e comércio de bairros.

O PV de Santos agradece a colaboração das propostas acima
elencadas aos seus filiados, simpatizantes, professores,
urbanistas,
profissionais
da
saúde,
biólogos,
ambientalistas, servidores públicos, acadêmicos, líderes
comunitários
e
tantos
outros
colaboradores,
que
participaram espontaneamente, nos auxiliando, na construção
deste Projeto de Cidade.

