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UBATUBA HOJE
Uma das mais belas cidades do litoral Paulista, Ubatuba possui total potencial de ser um pólo
turístico, gastronômico e esportivo.
Com uma população de aproximadamente 90 mil habitantes, Ubatuba ainda tem muitos desafios a
enfrentar, como a desigualdade social, a falta de saneamento básico para grande parte da
população, falta de uma política ambiental efetiva; é imprescindível uma grande reestruturação em
toda área da saúde, educação, segurança, habitação, transportes, trabalho e renda.
Eu sou Flávia Pascoal, formada em Gerenciamento de Cidades pela FAAP, e tenho compromisso
com a cidade de Ubatuba e seu povo, e pretendo direcionar as ações e os investimentos da
administração em diversos eixos de atuação, inserindo Ubatuba no contexto estadual e nacional,
investindo em sustentabilidade, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e bem estar social.
Para gerar um novo modelo de administração e desenvolvimento econômico e tendo como meta,
superar as desigualdades sociais, vamos trabalhar para resgatar a autoestima dos moradores,
agindo com total transparência em nossas ações, reformando o superado modelo de poder público,
para um melhor desenvolvimento social e urbano, em nossas políticas sociais.
SUSTENTABILIDADE
Com objetivo de crescimento econômico, estaremos atraindo e fortalecendo a iniciativa privada em
seus investimentos com apoio do poder público, pois como de conhecimento da população, pouco
foi investido nas áreas de transportes, segurança, turismo, meio ambiente, planejamento urbano,
obras e infraestrutura nas gestões passadas.

INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA
A Geração de emprego será uma ferramenta fundamental em nossa gestão, incentivando e
possibilitando a todos, sem distinção, o necessário aprimorando profissional, mediante cursos e
orientações visando acessibilidade e inserção no mercado de trabalho.
Programa de Metas
O nosso compromisso é promover a mudança que Ubatuba merece! O Programa de Metas mostra
as ações que iremos trazer para a cidade de Ubatuba e apresenta as diretrizes para os próximos
anos. São políticas e ações voltadas para o povo da cidade, queremos qualidade de vida e a
diminuição das injustiças sociais, estamos pensando no futuro da cidade. Ubatuba para ser boa para
o turismo, primeiramente tem que ser boa para os moradores.
A cidade tem pendências antigas, é necessário recuperar este atraso que é visível em todas as
áreas. Queremos uma Ubatuba eficiente e capaz, preparando-a adequadamente para este novo
momento em sua história; governando com transparência, capacidade e principalmente com
honestidade.
As políticas e ações preparadas neste documento são voltadas para a ampliação do crescimento
econômico e turístico além dos avanços tecnológicos na biodiversidade marinha, sem esquecer a
qualidade de vida dos Ubatubenses.
É para isso que pretendo trabalhar, sempre pensando no bem estar do nosso povo, Ubatuba é a
cidade que amo, respeito e trabalho, sinto-me preparada para esta tarefa, quero ser prefeita para
gerar oportunidades para que as pessoas cuidem das famílias e realizem seus objetivos com
qualidade de vida.
Há anos estamos convivendo com necessidades públicas e péssimas administrações, sendo
governados por pessoas que não entendem as reais carências da população, excluindo os munícipes
das decisões dos rumos da cidade. A minha proposta é de um governo mais participativo da
população, pois juntos vamos definir e executar os serviços com qualidade e competência.

Metas Gerais:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Promover uma Reforma administrativa;
Realinhamento do orçamento municipal com o fim dos desperdícios com o dinheiro público;
Zerar o déficit educacional nas creches e Ensino fundamental;
Distribuição de kit escolar de qualidade e no tempo certo;
Merenda adequada para nossos alunos, atendendo os valores nutricionais;
Investir no professor através de qualificação e valorização;
Investimento na biblioteca pública;
Ampliar as creches com jornada integral;
Propiciar meios para ampliar o saneamento básico no município;
Combater o desmatamento na cidade;
Ampliar a coleta seletiva;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Equipar hospital;
Construção de um Pronto Socorro Municipal digno e adequado à nossa população;
Criar uma política habitacional para cidade;
Renovação da frota de ônibus;
Intervenções viárias no centro da cidade e nos bairros;
Calçamento e asfalto nas ruas de terra e recuperar vias e avenidas;
Ampliação e manutenção da ciclofaixa;
Investir fortemente em segurança, aquisição de novas viaturas e principalmente abrir
concurso para guarda municipal;
Iluminação em pontos carentes da cidade;
Ampliar a infraestrutura com construção de praças, áreas de lazer e cultura;
Transformar Ubatuba um Pólo da Moda Praia- para geração de emprego e renda;
Realizar concurso na área de saúde e qualificação dos médicos, enfermeiros e assistentes
sociais;
Revitalização dos bairros e área central;
Criar orçamento com objetivo de incentivar o comércio;
Implantar e aprimorar as festas tradicionais
Garantir a preservação das aldeias indígenas na cidade e a valorização dos Quilombos;
Informatizar a COMTUR dando transparências na prestação de contas;
Valorizar a “EMDURB” para prestação de serviços.
EDUCAÇÃO

Com o objetivo de favorecer um ensino de qualidade, será realizada as reformas necessárias nas
escolas e creches; eventual demanda de professores e outros profissionais, como merendeiras, será
suprida mediante concurso público; os professores e demais profissionais, passarão por periódica
qualificação, mediante a realização de cursos; implantação gradual do período integral nas escolas
do município. Promover a valorização dos professores e de todos os profissionais da área da
educação, é uma das bandeiras do projeto de governo.
Metas:
✓ Criação de um Centro de Mídias de Formação Municipal, onde os professores e alunos serão
os protagonistas do processo de ensino–aprendizagem para as formações;
✓ Criação do Centro de Educação, Formação e Turismo;
✓ Conferência Municipal de Educação para traçar os rumos das políticas públicas de educação;
✓ Inserção gradativa de aulas de empreendedorismo e inglês;
✓ Projeto efetivo de incentivo à Leitura;
✓ Projeto de inserção de forma transversal da história/cultural e memória de Ubatuba;
✓ Formação de todos os alunos (em todas as etapas de ensino) a respeito da História de
Ubatuba;
✓ Ampliar a Educação Ambiental nas escolas de modo permanente, para amplificar os laços
entre o cidadão e o patrimônio natural de Ubatuba;
✓ Inserção de Núcleo Pedagógico com ênfase no ensino da matemática;
✓ Concretização do Plano Municipal da Primeira Infância por meio de uma política intersetorial
– (saúde, educação e assistência social);
✓ Zerar o déficit de vagas nas Creches (Educação Infantil) e Ensino fundamental;

✓ Fortalecer os Conselhos Escolares, garantindo a participação efetiva da comunidade e dos
pais, professores, funcionários e alunos na Gestão Escolar;
✓ Garantir merenda de qualidade, respeitando os valores nutricionais;
✓ Valorizar todos os profissionais da educação;
✓ Oferecer cursos gratuitos de informática para alunos e profissionais da educação;
✓ Construir salas multifuncionais com acessibilidade;
✓ Revitalizar a Biblioteca Pública Municipal;
✓ Levar cursos profissionalizantes gratuitamente à população;
✓ Firmar convênios educacionais com faculdades públicas e privadas;
✓ Apoiar a implantação de Universidades em Ubatuba;
✓ Trabalhar para instalação da Sede própria da ETEC/ FATEC;
✓ Implementar o sistema eletrônico de matrículas no município;
✓ Criar escola enveredadas a artes, como a dança, teatro e música;
✓ Introduzir monitoramento eletrônico em todas as escolas;
✓ Criar e aperfeiçoar bibliotecas dentro das escolas;
✓ Requisitar uma Universidade Federal na área de turismo, meio ambiente, biologia marinha e
gerenciamento costeiro;
✓ Elaborar o currículo com a participação dos professores da rede municipal, valorizando
nossos educadores;
✓ Criação de fundos educacionais para que as escolas municipais possam democraticamente
definir suas prioridades;
✓ Fortalecer o acompanhamento aos alunos com necessidades educacionais especiais;
✓ Ampliar e valorizar a equipe multidisciplinar voltada para educação inclusiva;
✓ Incentivar cursos sobre o desenvolvimento do turismo nas escolas municipais;
✓ Incluir de modo interdisciplinar a história, a cultura e a memória da cidade de Ubatuba nas
escolas da rede municipal;
✓ Estruturar a ouvidoria também para o atendimento do servidor público (com servidor
efetivo).
✓ Valorização dos profissionais da educação que alcancem formação em nível superior, pósgraduação e stricto sensu (Mestrado) e Doutorado;
✓ Reestruturação do trabalho nas creches, bem como os profissionais que atuam nas creches.
✓ Investir numa organização escolar com foco na educação integral, com matriz curricular
voltada para o desenvolvimento de habilidades/ competências ;
✓ Incluir ações para ampliar a produção de textos, considerando não apenas a aquisição de
código (alfabetização), mas também a capacidade de compreender, de se posicionar perante
o que lê e relacionar a linguagem escrita com outras linguagens;
✓ Recuperar, urgentemente, a infraestrutura necessária ao funcionamento das Escolas
Municipais, com móveis, equipamentos, utensílios e insumos necessários ao bom
funcionamento da educação.
✓ Expandir o Programa de Formação Continuada, incluindo a linguagem tecnológica;
✓ Elaborar e executar plano de adequação dos espaços escolares às pessoas com
necessidades especiais /mobilidade reduzida;
✓ Instituir nas escolas municipais os temas transversais relacionados com Cidadania, Turismo
e Culturas: Caiçara, Quilombola e Indígena, e também Empreendedorismo.

SAÚDE
As irresponsáveis e lamentáveis decisões que nortearam os caminhos da saúde no município de
Ubatuba, necessitam de urgente revisão, visando a reestruturação geral e significativa do setor,
com investimentos em obras e qualificação profissional, bem como, por uma intrínseca
humanização, seja para com o paciente como para os profissionais da área.
Metas:
✓ Reestruturação dos serviços de saúde pública do município;
✓ Valorização de todos os profissionais da saúde;
✓ Construção de um “Pronto Socorro (UPA)” Municipal para o atendimento de urgência e
emergência digno e adequado à Ubatuba de hoje, que atenda as necessidades da
população;
✓ Reestruturação dos serviços da Santa Casa compreendendo o aumento do número de leitos
para o atendimento de média complexidade e a estruturação para a implantação dos
serviços de alta complexidade com leitos de UTI suficientes para atender a demanda da
nossa população; – Criação de leitos de UTI;
✓ Estruturar o Pronto Atendimento da Região Sul e Oeste;
✓ Construir UBSs (Unidade Básica de Saúde) nos bairros que não possuem unidade própria;
✓ Aperfeiçoamento do centro de reabilitação- UNIR;
✓ Aprimoramento das campanhas institucionais de saúde;
✓ Aumentar o atendimento nas mais diversas especialidades;
✓ Aperfeiçoamento no agendamento das consultas;
✓ Agendamento de consultas por Telefone;
✓ Fortalecer parcerias com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual;
✓ Ampliar o sistema de ambulâncias na cidade;
✓ Equipar e adequar a Santa Casa e centros de saúde;
✓ Ampliar o atendimento domiciliar e fortalecer a saúde da mulher;
✓ Compra de equipamentos;
✓ Garantir assistência farmacêutica aos usuários 24 horas na Santa Casa;
✓ Criar parcerias com governos estaduais e federais para tratamento de dependentes químicos
e familiares;
✓ Intensificar o combate a dengue, chikungunha e zika vírus;
✓ Intensificar todos os esforços para a prevenção ao CORONAVIRUS, seguindo todos os
protocolos sanitários em todas as repartições públicas;
✓ Aperfeiçoamento do atendimento odontológico;
✓ Informatização da saúde com prontuário eletrônico;
✓ Formalizar parcerias com clínicas particulares da cidade;
✓ Criação do departamento de atenção à saúde para pessoas especiais e mobilidade reduzida;
✓ Fortalecer a entrega de remédios aos idosos em casa com medicamentos fracionados
conforme o receituário médico;
✓ Valorizar o Programa – NASF (Núcleo de Apoio Saúde da Família) ou similares, com
abrangências em todas as regiões do município, ampliando as equipes de profissionais nas
área de Nutrição, Fisioterapia, Educação Física Postural, Assistência Social, Psicologia,
Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

✓ Complementar e fortalecer a estratégia voltada à Saúde da Família, viabilizando cobertura
em 100% do município, com a adequada composição entre equipes médicas e equipes
odontológicas;
✓ Implantar o Programa de Entrega Domiciliar de Medicamentos e Farmácia Popular;
✓ Recuperar urgentemente a infraestrutura necessária ao funcionamento das UBS, como
móveis, equipamentos, utensílios e insumos;
✓ Criar equipe própria de manutenção dos prédios da Saúde (envolvendo todos tipos de
profissionais) com treinamento especializado para manutenção em áreas da Saúde.
✓ Criar um Pronto Socorro especializado no atendimento infantil;
✓ Garantir as condições adequadas de funcionamento (instalações e recursos humanos) para o
Centro de Controle de Zoonoses;
✓ Revitalizar o Centro de Atendimento aos dependentes de álcool e drogas (CAPS-AD);
✓ Desenvolver políticas de proteção à mulher e infância, garantindo o suporte ao pré-natal ao
parto e à criança em seus primeiros anos de vida;
CULTURA
A área cultural da cidade necessita urgentemente de parcerias, inclusão social e uma política de
incentivos. Nosso objetivo é resgatar a cultura na cidade proporcionando entretenimento aos
moradores, bem como fomentando o turismo cultural no município.
Metas:
✓ Investir no aprimoramento das Festas Populares, envolvendo todas as culturas: (caiçaras,
indígenas, quilombolas e migrantes);
✓ Valorizar a “Lira Padre José de Anchieta”;
✓ Incentivar e valorizar fanfarras e a música nas escolas;
✓ Apoiar e incentivar os artistas locais e regionais;
✓ Criação de oficinas nos mais diversos segmentos;
✓ Estudo para implantar a rádio municipal;
✓ Restaurar os monumentos públicos;
✓ Ampliar a programação de eventos levando opções de lazer à população;
✓ Implantação do projeto música na praça, uma vez por mês uma grande atração musical para
população;
✓ Apoiar e incentivar a realização do concurso - Miss Ubatuba;
✓ Festival de música – com os músicos locais;
✓ Realizar a manutenção do Teatro Municipal- fomentando cada vez mais a arte e cultura em
Ubatuba;
✓ Criação de uma escola Municipal de Teatro;
✓ Inserir Ubatuba na Virada Cultural do Estado;
✓ Ampliar os cursos oferecidos pela FUNDART nos bairros por meio de parcerias com as
escolas;
✓ Melhorar os acessos aos pontos turísticos;
✓ Incentivar e promover atrações culturais, turística de gastronomia, agricultura e pesca
caiçara;
✓ Melhorar a feira de artesanato do centro da cidade;
✓ Promover a preservação dos atrativos naturais;

✓ Criar novos roteiros turísticos na cultura, gastronomia e turismo;
✓ Valorizar a cultura migrante;
✓ Promover a cultura gastronômica com a comercialização de produtos feitos na comunidade
local;
✓ Preservar, incentivar e valorizar a cultura caiçara, indígena e quilombola na cidade;
✓ Criar espaços para a comunidade indígena e quilombola expor seus artesanatos.
TURISMO ESPORTE E LAZER
Ubatuba é carente no desenvolvimento das mais diversas práticas esportivas, acarretando inúmeros
prejuízos a crianças, jovens e idosos, assim através de parcerias com a iniciativa privada, visa mos
reverter esse quadro, proporcionando além de lazer, uma melhor qualidade de vida aos munícipes.
O turismo padece ante a péssima gestão e a limitação da exploração de seu potencial histórico,
natural e cultural, restringindo-se a temporadas e feriados.
Metas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fortalecer o Conselho de Turismo e viabilizar o Plano Municipal de Turismo;
Elaborar plano Municipal de Esportes;
Implantação dos Clubes Municipais;
Implantar academia popular em diversos bairros da cidade;
Construir campos para atletismo/ futebol / voleibol etc;
Utilização e manutenção das piscinas municipais para o fomento dos esportes aquáticos e
treinamento dos nossos atletas, preparando-os para representar Ubatuba nos campeonatos;
Implantar programa de atividades recreativas e de lazer para a melhor idade;
Implantar o programa de prevenção à obesidade;
Criação do fórum municipal de esportes;
Implantar o atendimento em atividades físicas para pessoas com deficiência física ou mental;
Implantar olimpíadas interescolares;
Investir no surf da cidade com professores e orientadores;
Tornar o Surfe de Ubatuba uma referência nacional e até mesmo mundial;
Otimizar o aeroporto da cidade;
Criação do programa bolsa atleta;
Participar ativamente dos jogos regionais do idoso – JORI e também do JAI – Jogo Aberto do
Idoso (estadual)
Inserir Ubatuba no circuito de grandes eventos como surfe e vôlei de praia;
Manutenção no estádio municipal, reforma das arquibancadas e iluminação;
Reestruturação da COMTUR, bem como sua informatização e transparência na prestação de
contas;
Reforma e construção de novas praças esportivas;
Investir na infraestrutura e a prática do turismo sustentável;
Atrair o Turismo de Negócios utilizando o Centro de Convenções;
Promover ações em parceria com o Convention Bureau;
Incentivo à formação de profissionais em turismo e hotelaria;
Criação do Centro de Educação, formação e Turismo;
Reinserir Ubatuba na rota dos grandes eventos, como os campeonatos mundiais de surfe e
os Jogos Regionais;

✓ Fortalecimento da Liga Ubatubense de Futebol, barateando o Campeonato Municipal para
os clubes da cidade;
✓ Ampliação e descentralização das escolas de esportes (futebol, vôlei indoor e de praia, surfe
e basquete).
✓ Apoio aos atletas ubatubenses viabilizando a participação deles em competições fora do
município;
✓ Construir, reformar e equipar quadras poliesportivas, campos de futebol e parquinhos
infantis em diversos pontos do município com a devida manutenção;
✓ Realização dos circuitos municipais de Basquete, Futebol (categorias de base), vôlei de pra ia,
futevôlei, provas pedestres, Beach Tênis e Travessia Natatória);
✓ Criação de circuitos municipais de vôlei de praia, futevôlei, corridas de rua e de aventura;
✓ De olho no futuro – investimento direto na formação de atletas-destaque, visando sua
inserção em equipes de alto rendimento e profissionalização;
✓ Aquisição de um ringue e um tatame para eventos de luta e fomento aos nossos atletas
dessas modalidades e Criar a semana da Luta;
✓ Volta dos jogos escolares;
✓ Incentivo aos atletas máster;
✓ Incentivo aos eventos de Ciclismo e provas pedestres;
✓ Criação de complexo esportivo Horto Florestal
GESTÃO PÚBLICA
Com objetivo de assegurar a eficiência dos serviços prestados à população estaremos investindo e
valorizando o funcionário público, criando uma nova gestão de administração, principalmente
ouvindo a população.
Metas:
✓ Aprimorar o projeto de atendimento ao cidadão facilitando ainda mais o acesso aos serviços
públicos;
✓ Implantar o link via municipal para agilizar a informação na prestação de serviços ao cidadão;
✓ Criar o portal da informação um canal direto do cidadão com o poder público;
✓ Aperfeiçoar o pregão eletrônico;
✓ Reorganizar a estrutura, modernizar e aperfeiçoar os serviços prestados à população;
✓ Capacitar o funcionário público;
✓ Priorizar o acesso do servidor público à bolsa de estudos;
✓ Ampliar o processo de informatização da administração;
✓ Revisão do plano de cargos e salários com a participação servidores;
✓ Criação do departamento de Projetos Especiais visando captação de recursos;
✓ Aperfeiçoamento do Portal de Transparência;
✓ Reestruturação das secretarias
INCLUSÃO SOCIAL
Ubatuba não conta com um banco de dados com informações reais sobre a política de inclusão
social. Vamos fazer um diagnóstico geral da cidade e verificar qual a realidade da vulnerabilidade

social da cidade. A principal meta é garantir o emprego, renda e uma política alimentar para
população carente.
Metas:
✓ Criação de programas aos jovens com objetivo de diminuir a vulnerabilidade do jovem acima
de 14 anos oferecendo cursos de informática, profissionalizante, educacional e cultural;
✓ Melhorar os programas para acolhimento de crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade e abandono;
✓ Ampliar os programas de cooperativas de trabalhadores;
✓ Fomentar o projeto hortas comunitárias nas escolas;
✓ Aprimorar a Ouvidoria Municipal;
✓ Inclusão da Melhor Idade no contexto esportivo, cultural e social;
✓ Ampliar campanha do agasalho;
✓ Fortalecer o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) das regiões e do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), garantindo equipe completa nesses
equipamentos, formação e aperfeiçoamento das estruturas dos serviços;
✓ Fortalecer e ampliar programas sociais com prioridade para acompanhamento e promoção
das famílias inseridas no Programa Bolsa Família e no Benefício de Prestação Continuada;
✓ Criar programa permanente para atendimento de crianças de 6 a 12 anos no oferecimento
de oficinas socioculturais, arte educação e cidadania no contraturno escolar;
✓ Estruturar e fortalecer o Setor do Cadastro Único dos Programas do Governo Federal e a
organização na execução dos Programas do Governo Estadual;
✓ Fortalecer o serviço da Casa de Passagem e da abordagem social para pessoas em situação
de rua, bem como, investir na reestruturação do serviço de acolhimento institucional para
este público, conforme modalidades previstas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
✓ Criar programa permanente voltado para atendimento de adolescentes e jovens, no
oferecimento de oficinas socioculturais, arte educação, preparação para o mundo do
trabalho e cidadania;
✓ Criar programa permanente voltado para atendimento e defesa da população idosa, com
prioridade para os segmentos mais vulneráveis do município;
✓ Garantir a integração das políticas sociais no sentido de promover o acesso de pessoas com
deficiência a todos os serviços oferecidos;
✓ Implantar a Política de Segurança Alimentar no Município de forma integrada com as
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Agricultura, Pesca e Abastecimento,
Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde;
✓ Apoiar a democratização, autonomia e fortalecimento dos Conselhos Municipais vinculados
a Política de Assistência Social (Assistência Social, Criança e Adolescente, Idoso, Pessoas com
Deficiência, Mulher, Comunidades Quilombolas, Economia Solidária e Juventude);
✓ Promover o fortalecimento da estrutura do Conselho Tutelar e garantir o oferecimento de
formação continuada para os conselheiros municipais e para todo o sistema de garantia dos
direitos da criança e do adolescente.
✓ Elaborar estudos no sentido da implantação do Conselho Tutelar na região sul do Município;
✓ Promover a presença dos programas sociais junto às aldeias indígenas e comunidades
quilombolas do Município adequando ao perfil e cultura desses segmentos;

✓ Promover o reconhecimento e fortalecimento das entidades sociais do Município enquanto
parceiros da rede conveniada e componentes do Sistema de Garantia de Direitos na
execução dos serviços socioassistenciais;
✓ Programar a política pública dos direitos da mulher de forma permanente e integrada junto
as diversas áreas, com especial atenção às usuárias do serviço da assistência social com
ênfase no atendimento e defesa das mulheres vitimas de violência, formação, trabalho e
renda;
✓ Organizar e fortalecer a Casa dos Conselhos de Ubatuba como espaço permanente
destinado a sediar as reuniões e o expediente administrativo dos conselhos municipais de
políticas públicas.
PLANEJAMENTO/MEIO AMBIENTE
Ubatuba cresceu desordenada, sendo necessário um planejamento urbano e uma reavaliação da
política de desenvolvimento sustentável na cidade. Novas diretrizes são fundamentais para revisão
do Plano Diretor da Cidade.
Metas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Educação Ambiental de forma transversal em todas as escolas;
Revitalização das Praças Centrais;
Implantação de lixeiras em todos os pontos turísticos;
Implementar a coleta seletiva de lixo e incentivar a criação de cooperativa de recicladores;
Recuperação dos parques e mananciais da cidade;
Urbanização dos bairros;
Tratamento de 100% do esgoto;
Criação da rede de monitoramento ambiental da cidade;
Implantação do sistema integrado de gestão ambiental;
Implantação do programa de negócios sustentáveis;
Criação do Plano Municipal do Verde;
Criação do Plano Municipal de Recursos Hídricos;
Criação do Programa Ubatuba Bem Limpa;
Criação do Portal de identificação digital QRCode;
Implantação de projeto para instalação de placas de captação de energia solar na prefeitura ;
Fortalecimento do viveiro municipal;
Criação do departamento de proteção e bem-estar animal;
Efetivação do Conselho da Causa Animal;
Criação do disque denúncia ambiental;
Implantar uma política de redução e perda e distribuição de água junto a Sabesp;
Implantar um programa de reciclagem do coco, alumínio, vidro e sobras de peixe;
Promover campanhas educativas e ações de proteção a flora e fauna bem como a prevenção
da destinação errado do lixo pelos moradores e turistas;
Educação ambiental por meio dos colaboradores da COMTUR para com os turistas;
TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Nosso objetivo é tornar Ubatuba uma cidade geradora de emprego e renda, recuperando-se
economicamente e sendo uma das principais cidades para se morar e trabalhar. As principais ações
serão a parceria entre poder público e a iniciativa privada, com incentivos fiscais para geração de
oportunidades.
Metas:
✓ Propor junto à Câmara Municipal um projeto de Lei para a Criação do Conselho Municipal de
Crescimento e Desenvolvimento Econômico Integrado de Ubatuba;
✓ Construir e implantar o Plano Municipal Integrado de crescimento e Desenvolvimento
Econômico de Ubatuba;
✓ Criar convênios com o Ministério do Trabalho;
✓ Criar convênios com os diversos órgãos que mantém cursos de formação e capacitação
profissional;
✓ Criação da Casa do empreendedor oferecendo incentivos para os micros e pequenos
empresários;
✓ Fortalecimento da rede de cooperativas em reciclagem;
✓ Capacitação do jovem para 1° emprego;
✓ Desenvolver a atividade agrícola/ecologia com objetivo de aumentar a produtividade e a
receita de pequenos agricultores;
✓ Investimento na construção civil com cursos profissionalizantes;
✓ Investir na pesca artesanal;
✓ Incentivar produção de alimentos orgânicos;
✓ Capacitar os guias turísticos da cidade;
HABITAÇÃO
Ubatuba tem um déficit habitacional grande e com o objetivo de atender as mais variadas faixas de
renda para aquisição de uma unidade habitacional estaremos implantando uma política
habitacional na cidade.
Metas:
✓ Implantação da Regularização Fundiária;
✓ Ampliar parcerias com programas habitacionais junto a Caixa Econômica Federal ;
✓ Revisão do Plano Municipal de Habitação
TRANSPORTES
Promover melhorias no transporte urbano com atendimento digno aos cidadãos, com horários que
atendam as necessidades das pessoas, dos trabalhadores e estudantes e linhas que atendam todo o
município.
Metas:
✓ Reestruturação dos pontos de ônibus;
✓ Implantação e melhoria de sinalização viária;

✓ Implantação de novos itinerários;
✓ Aperfeiçoar o sistema de informação para os usuários do transporte coletivo;
✓ Criar parcerias para implantação de passarelas em locais de grande movimentação,
principalmente nas travessias para as praias;
✓ Aprimorar e investir em ciclo faixa;
✓ Criação de vagas para estacionamentos na área central;
✓ Aperfeiçoar o plano diretor viário da cidade;
✓ Melhoria no sistema de transportes para pessoas especiais e com mobilidade reduzida;
✓ Reorganizar a circulação de bicicletas na cidade;
✓ Implantar o programa de uso compartilhado de bicicletas parceria com a iniciativa privada ;
✓ Investir na sinalização turística da cidade.
FINANÇAS
Ubatuba apresenta o menor orçamento público do litoral. Vamos tomar medidas que visem a
melhoria na arrecadação do orçamento público principalmente sobre a questão dos royalties, bem
como regularização fundiária. E equacionar o orçamento público com o realinhamento das
despesas, acabando com o desperdício do dinheiro público e com a má gestão.
Metas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ampliar atendimento ao contribuinte;
Aprimorar as licitações através de pregão eletrônico;
Implantação de um sistema de fiscalização de compras;
Equilibrar as finanças do município com redução de gastos;
Solicitar e reivindicar a revisão dos royalties do petróleo;
Regularização fundiária;
Renegociação de dívidas fiscais
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Com uma exuberante beleza natural, Ubatuba é uma das cidades mais procuradas pelos turistas do
país. Iremos trabalhar como órgão agenciador e facilitador no desenvolvimento econômico e
turístico da cidade. Para isso vamos programar o Plano Municipal integrado de crescimento e
desenvolvimento econômico.
Metas:
✓ Fomentar a Indústria do Turismo como forma de incrementar a geração de emprego e
renda;
✓ Ampliar cursos profissionalizantes na área do turismo;
✓ Incentivar, divulgar e apoiar datas comemorativas para o turismo o ano todo;
✓ Calendário de eventos publicado no carne do IPTU- turismo o ano todo;
✓ Integrar as ações de gestão e planejamento estratégico entre os setores público e privado;
✓ Estruturar e fortalecer o Balcão do Emprego;
✓ Criação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Municipal;
✓ Participação popular na implantação de políticas públicas;

✓ Combate permanente à corrupção e ao desperdício de gastos;
✓ Descentralização dos serviços públicos com infraestrutura para manutenção dos bairros;
✓ Incentivar o empreendedorismo gerando renda e trabalho.
SEGURANÇA
O índice de criminalidade cresce assustadoramente em todos os lugares e medidas para prevenção
é uma das prioridades em nosso governo, com a capacitação e a formação de novos guardas
municipais.
Metas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Criação da Central de Monitoramento de Segurança;
Criação de concurso para guarda municipal;
Aquisição de novas viaturas;
Aquisição de armas e equipamentos de comunicação;
Reestruturação da Defesa Civil;
Implantação de novas bases de segurança nos bairros;
Proteção da natureza com a Guarda Municipal Ambiental;
Aprimoramento da ronda bike na área central;
Implantação do patrulhamento escolar;
Combate mais efetivo contra drogas;
Investir no centro de inteligência da guarda municipal;
Reestruturação do stand de tiros para guarda;
Criação do Programa Ubatuba bem Segura com colocação de câmeras pela cidade com a
criação do centro integrado de monitoramento;
✓ Aquisição de decibelímetros para Guarda Municipal;
✓ Ampliação da parceria com o Governo do estado para melhoria da DDM, Delegacia Defesa
da Mulher bem com a vara especial do combate a violência doméstica e familiar.
INDÍGENAS/PESCA/AGRICULTURA
As aldeias indígenas em Ubatuba serão preservadas e sua população atendida em suas
necessidades. A preservação dos recursos naturais do município e de suma importância tanto para a
exploração saudável do turismo, como para aqueles que se valem diretamente, como os pescadores
e agricultores locais. Através do trabalho de fiscalização e incentivos, desejamos dar melhores
condições de trabalho a esse segmento, gerando emprego e renda.
✓ Atendimento e infraestrutura a toda população indígena na cidade
✓ Garantir junto ao governo federal, estadual e municipal o atendimento médico aos
indígenas;
✓ Preservação dos manguezais em todo perímetro da cidade;
✓ Incentivar a prática da pesca artesanal e da Maricultura,
✓ Viabilizar construção de ranchos de pesca;
✓ Criar condições de trabalho para pescadores, agricultores e feirantes;
✓ Incentivar à permacultura com o menor impacto ao meio ambiente;
✓ Instituir o selo orgânico para alimentos saudáveis;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estudo de levantamento de terras que possam ser cultivadas;
Incentivar a formação de cooperativas;
Melhorar a organização e a oferta de máquinas e implementos agrícolas;
Fortalecer o fornecimento dos produtos agrícolas locais para merenda escolar;
Criar parceria com as comunidades de pescadores para comércio dos pescados;
Revitalizar o mercado de peixe;
Criar cursos profissionalizantes da atividade pesqueira;
Garantir e melhorar a infraestrutura das feiras livres para os agricultores da cidade;
Melhorar a estrutura da Feira da Cidade, estruturando o espaço dando dignidade aos
moradores freqüentadores e feirantes de Ubatuba.
CONCLUSÃO

Para a coligação “A MUDANÇA TEM NOME” a participação de toda população será de fundamental
importância, pois é a comunidade quem indica as ações a serem desenvolvidas pelo poder público.
A Força de vontade, honestidade e a transparência na administração vão proporcionar novos rumos
para cidade, somos a renovação na gestão pública e temos todas as condições de promover a
MUDANÇA QUE UBATUBA MERECE!
As políticas sociais são necessárias para o combate das desigualdades sociais, para melhoria da
distribuição de renda, para o aumento da felicidade, da qualidade de vida, e do bem estar social da
população. É necessário que o povo tenha acesso aos serviços públicos como saúde, educação,
habitação, segurança e todos os serviços públicos relevantes.
Portanto, minha candidatura é baseada no respeito ao próximo e o desejo que todos vivam numa
cidade onde sua população seja respeitada e seja contemplada com as ações do poder públic o,
onde todos possam ter dignidade, com emprego e renda e participação efetiva na vida da nossa
perola do litoral que é “Ubatuba”.

Flavia Pascoal
2021-2024

