


CARTA AO POVO DE CUBATÃO

 Programa de Governo ora apresentado é um documento construído coletivamente 
ao longo de meses pelos partidos: PT, PSB, PPS, PHS, PRTB, PT do B, juntamente com Oa sociedade cubatense,  e representa o conjunto de intenções, projetos e propostas 

que nortearão nossas ações enquanto gestores municipais no caminho do real 
desenvolvimento social e econômico de Cubatão. 
 
De forma geral, propomos otimizar nossa administração pública através de práticas de 
gestão modernizantes, racionalizadoras e transparentes, tirando a prefeitura de nossa 
cidade deste sono profundo onde impera uma burocracia muitas vezes emperrada e 
freqüentemente duvidosa em suas práticas, e escassa em seus resultados.
 
Cubatão tem algumas características marcantes que a tornam única, e que eu costumo 
enfatizar: temos uma população muito trabalhadora e honesta; um parque industrial 
importante para todo o nosso país, o que é um motivo de justo orgulho a todo povo da 
Cidade; tem um comércio com enorme potencial que vem apresentando um rápido 
crescimento e merece ser fomentado; apresenta uma localização geográfica estratégica, 
capaz de atrair todo o tipo de investimento, além de ser uma bela cidade emoldurada por 
uma linda paisagem de serras, mar, rios e florestas. Pensar nisto sempre me entusiasma,  
emociona e possibilita uma confiança inabalável em minha cidade e a certeza absoluta de 
que Cubatão está destinada a crescer muito e a se humanizar cada vez mais.
 
Assim, esse documento que chega às suas mãos traduz os sonhos, a esperança e a certeza de 
que nossa cidade será reconstruída para acolher e cuidar do seu povo, com crescimento 
econômico sustentável e políticas públicas voltadas para inclusão social e humana. 
 
Que cidade queremos? Vamos construir juntos essa resposta, e juntos concretizar o projeto 
de uma cidade com ampla participação popular voltada para os reais interesses da 
comunidade. Cubatão será um modelo de gestão democrática e participativa.
 
Nossa coligação “O Futuro de Cubatão em Suas Mãos” vai construir junto com você uma 
nova cidade, mais bonita e feliz. 
 
Venha com a gente escrever essa nova história de Cubatão. VOTE 13.
 
Finalizando, agradeço a todos e todas que direta ou indiretamente colaboraram na 
elaboração desse documento. Que Deus abençoe a todos nós! 
 

  

 

Futura Prefeita de Cubatão

Marcia Rosa
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ste documento reúne e expressa a vontade popular de Cubatão, sintetizada em 

diretrizes do Programa de Governo da coligação “O Futuro de Cubatão em Suas Mãos”, Eque levará Marcia Rosa e Arlindo Fagundes à Prefeitura nas eleições deste ano.

É o resultado de um processo de articulação e discussão que envolveu representantes de 
movimentos sociais comprometidos com a construção de uma nova fase na política de 
Cubatão. Uma fase em que a participação popular e o respeito à cidade e ao cidadão são os 
pontos de partida e a base das políticas públicas. 

Acreditamos que o único caminho para uma cidade renovada e uma sociedade participativa, 
capaz de promover um novo modelo de gestão para nossa Cidade, é o que prioriza Educação, 
Desenvolvimento Econômico, Democracia e Inclusão Social. 

O primeiro passo para definir as ações do Governo de Marcia Rosa foi a criação de grupos 
temáticos para facilitar as discussões de assuntos específicos. Esses setoriais incorporaram os 
mais diversos aspectos da administração publica: saúde, educação, juventude, meio ambiente, 
modernização administrativa, gêneros e outros, formando um total de 13 áreas temáticas. 

A seguir, organizamos um amplo seminário de formação para elaboração do Programa de 
Governo Participativo com os temas: Gestão Democrática, Finanças Públicas e 
Desenvolvimento Social e Sustentável, Políticas Públicas Municipais de Geração de Emprego, 
Trabalho e Renda, Inclusão Social e Modernização e Eficiência Administrativa.
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Reunidos de 12 de abril a 05 de julho de 2008, mais de 2 mil participantes da sociedade civil 
organizada, entre representantes de ONGs, sociedade de moradores de bairros, clubes e 
associações de classe, estiveram envolvidas em reuniões e seminários. Todos com um só 
propósito: definir que modelo de cidade queremos para Cubatão.

Este Programa de Governo apresenta as diretrizes 
propostas a partir de um instrumento ágil e 
de fácil assimilação, agregando as sugestões 
das plenárias, incluindo diagnóstico e história 
da cidade de Cubatão e aprofundando as 
soluções para os 13 temas sugeridos.
 
Com esse compromisso de construção de uma 
proposta coletiva para o município, focada 
em Educação, Desenvolvimento Econômico, 
Democracia e Inclusão Social, o PT, PSB, PPS, PHS, PTdoB 
e PRTB, que formam a coligação “O Futuro de Cubatão em 
Suas Mãos”, reafirmam seu compromisso de transformar profunda
 e positivamente esta cidade.

Este documento, que também está no site www.marciarosa13.can.br, é um convite ao povo de 
Cubatão para discutir conosco o futuro de nossa cidade.

Coordenação do Programa de Governo
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 Programa de Governo da futura prefeita Marcia Rosa, baseado no diagnóstico 

construído pelos participantes dos 13 setoriais formados por militantes dos Opartidos, profissionais de várias áreas e a sociedade civil organizada, representada 

pelos movimentos sociais de Cubatão, bem como pelos partidos PT, PSB, PPS, PHS, PTdoB e 

PRTB, tem três eixos temáticos principais, que articulam, potencializam e definem as 

propostas e ações da coligação “O Futuro de Cubatão em Suas Mãos”. São eles: Educação e 

Políticas de Desenvolvimento Social, Participação Popular e Inclusão Social.

Pretendemos com as propostas apresentadas estabelecer uma nova fase na política de nossa 
cidade, em que o bem público seja de todos e todas.

Não é mais tolerável estarmos em uma cidade que tem mais de 700 milhões/ano de 
orçamento e convive com uma grande parcela da sua população vivendo abaixo da linha da 
pobreza.

Não podemos aceitar o fato de sermos governados por gente que usa de clientelismos e 
proselitismos como moeda política, comprometendo o sonho e a esperança de dias 
melhores das famílias da cidade.

Romper com esse modelo excludente e ser agente e protagonista da real mudança do destino 
desta cidade é o verdadeiro papel de uma sociedade democrática, e estaremos 
profundamente  empenhados em realizá-lo.

Este é o princípio de um novo momento histórico.

Povo de Cubatão, mais do que nunca, o futuro de Cubatão está em nossas mãos.

Coligação “O Futuro de Cubatão em Suas Mãos”

Cláudio Passos

EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO
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 município de Cubatão tem uma área aproximada de 148km², cerca de 120 mil 

habitantes e está localizado a 60km de São Paulo e próximo ao Porto de Santos, o Omaior porto da América Latina.

Cubatão abriga um dos principais parques industriais do Brasil, onde estão instaladas 

inúmeras indústrias de base, tais como refinaria, petroquímica, siderúrgica, complexo de 

fertilizantes e cimento.
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ontrariando a política desenvolvida nos últimos anos, que não privilegiou este município 

tão importante e estratégico para o crescimento do país, a coligação “O Futuro de 

Cubatão em Suas Mãos” investirá na construção de políticas educacionais e de saúde, C
qualificação dos trabalhadores, geração de emprego e renda e incentivo e difusão da produção 

cultural local, entre outras ações que darão à cidade mais credibilidade, seriedade e respeito, 

redirecionando Cubatão para o caminho do Desenvolvimento e promovendo a qualidade de vida.

EDUCAÇÃO E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDUCAÇÃO
Formar cidadãos e cidadãs  críticos, para o exercício pleno da democracia

A eleição municipal é um momento crucial para refletirmos sobre a nossa 
responsabilidade quanto à Educação de nossa gente, pois o prefeito e sua equipe são 
responsáveis diretos pelas ações educacionais desenvolvidas na cidade.

Em nosso governo, o papel do povo de Cubatão será o de intervir no nosso 
contexto social e provocar reflexão e mudança, mesmo que pontual ou parcial.

Quanto ao modelo educacional que propomos, cabe reunir, estudar, 
facilitar, proporcionar, empreender e supervisionar esta intervenção, formando 
cidadãos e cidadãs com conhecimento, discernimento e postura de participação.

Sabemos que as escolas têm nos ensinado que da união resulta a superação 
e este é o grande segredo para se construir um projeto de cidadania. 

É com o intuito de gerar em cada munícipe um sentimento de
pertencimento, de fazer parte e de importância do seu trabalho, da eficácia de sua 
participação e de crescimento interior inigualável e insubstituível que investiremos 
em projetos educacionais de qualidade e adequados às necessidades de Cubatão. 

O dia-a-dia do nosso povo já pressupõe uma superação de dificuldades do 
cotidiano; seja ele vinculado, entre outros, à qualidade do nosso transporte e do 
sistema de saúde, conservação e segurança de nossas ruas e calçadas ou até mesmo 
das condições físicas e materiais de nossas escolas.

Estamos atentos a essas barreiras e propomos um Governo Transparente e 
Participativo para empreender mudanças positivas e significativas na realidade sócio-
educacional de nosso município.
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Educação, emprego e renda

?Garantir a todos o acesso e a permanência na escola, 
oferecendo educação de qualidade. 

?Promover e estimular a autonomia na elaboração e
 implantação de projetos e na aplicação de recursos da
 Secretaria Municipal de Educação. 

?Rearticular com a sociedade, que é a destinatária das 
ações e metas das políticas educacionais, o plano
 municipal de educação, através de um verdadeiro 
pacto social que assegure uma construção democrática, participativa e popular.

?Atender toda a demanda por creches.

?Erradicar o analfabetismo.

?Unir a política de Educação à Cultura , Esporte e Lazer.

?Implantar ações integradas nas escolas em articulação com as secretarias municipais, visando 
o enfrentamento de temas transversais: drogas, sexualidade, cidadania, etc.

?Criar uma política educacional eficaz para corrigir o fluxo escolar e estabelecer estratégias para 
evitar a evasão escolar.

?Garantir a informatização de todas as escolas, incluindo acesso à Internet.

?Instituir merenda diferenciada nas escolas públicas aos portadores de diabetes.

?Construir o currículo da rede municipal de educação com a participação de todos os atores do 
processo educativo.

?Instituir uma política de formação continuada de professores, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, articulada com a realidade local e o desenvolvimento profissional dos 
professores.

?Garantir atendimento em unidades especializadas aos portadores de deficiência que assim 
necessitem.

?Capacitar todos os educadores para uma educação inclusiva.

?Garantir a todos o acesso e a permanência na escola, 
oferecendo educação de qualidade. 

?Promover e estimular a autonomia na elaboração e
 implantação de projetos e na aplicação de recursos da
 Secretaria Municipal de Educação. 
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ações e metas das políticas educacionais, o plano
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ações e metas das políticas educacionais, o plano
 municipal de educação, através de um verdadeiro 
pacto social que assegure uma construção democrática, participativa e popular.
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?Criar uma política educacional eficaz para corrigir o fluxo escolar e estabelecer estratégias para 
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oferecendo educação de qualidade. 
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?Capacitar todos os educadores para uma educação inclusiva.
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?Reestruturar o setor de convênios para que 
efetivamente possa se dedicar ao controle e 
fiscalização, além de focar ações na busca de 
novas parcerias com o objetivo de implantar 
uma política de captação de recursos para todas 
as áreas da administração pública.

?Priorizar a Educação, em todas as ações da Administração, como instrumento da 
transformação social. 

?Buscar o desenvolvimento contínuo e sustentável de Cubatão, adotando, sempre que possível, 
o plano de ação da Agenda 21 e as diretrizes do Plano Diretor municipal de desenvolvimento.

?Ter uma participação mais efetiva no CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada Santista), objetivando promover permanentemente a qualidade de 
vida de nossa população.

?Construir uma agenda de relações internacionais.

?Destacar o município no contexto da região da Baixada Santista e do estado de São Paulo, 
impondo maior atenção e prioridades em contrapartidas.

Desenvolvimentoenvolvimento

Ampliar a oferta de transporte e bolsas de estudo para cursos superiores e estender esses 
benefícios aos alunos dos cursos técnicos.

?Desenvolver gestões junto aos governos federal e estadual para ampliar a instalação de 
instituições de ensino técnico e superior no município de Cubatão.

?Buscar o fortalecimento de parcerias com as empresas instaladas no município.

?Criar o Banco de Estágio.

?Incentivar o aumento significativo de vagas às mulheres nos postos de trabalho.

?Implementar unidades produtivas voltadas à geração de emprego, trabalho e renda nos 
bairros periféricos, tais como: associativismo, cooperativismo e economia solidária.

?Estruturar a Fábrica da Comunidade como espaço de formação e qualificação de mão-de-obra.
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?Ter uma participação mais efetiva no CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada Santista), objetivando promover permanentemente a qualidade de 
vida de nossa população.

?Construir uma agenda de relações internacionais.

?Destacar o município no contexto da região da Baixada Santista e do estado de São Paulo, 
impondo maior atenção e prioridades em contrapartidas.

?Reestruturar o setor de convênios para que 
efetivamente possa se dedicar ao controle e 
fiscalização, além de focar ações na busca de 
novas parcerias com o objetivo de implantar 
uma política de captação de recursos para todas 
as áreas da administração pública.

?Priorizar a Educação, em todas as ações da Administração, como instrumento da 
transformação social. 

?Buscar o desenvolvimento contínuo e sustentável de Cubatão, adotando, sempre que possível, 
o plano de ação da Agenda 21 e as diretrizes do Plano Diretor municipal de desenvolvimento.

?Ter uma participação mais efetiva no CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada Santista), objetivando promover permanentemente a qualidade de 
vida de nossa população.

?Construir uma agenda de relações internacionais.

?Destacar o município no contexto da região da Baixada Santista e do estado de São Paulo, 
impondo maior atenção e prioridades em contrapartidas.

?Reestruturar o setor de convênios para que 
efetivamente possa se dedicar ao controle e 
fiscalização, além de focar ações na busca de 
novas parcerias com o objetivo de implantar 
uma política de captação de recursos para todas 
as áreas da administração pública.

?Priorizar a Educação, em todas as ações da Administração, como instrumento da 
transformação social. 

?Buscar o desenvolvimento contínuo e sustentável de Cubatão, adotando, sempre que possível, 
o plano de ação da Agenda 21 e as diretrizes do Plano Diretor municipal de desenvolvimento.

?Ter uma participação mais efetiva no CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada Santista), objetivando promover permanentemente a qualidade de 
vida de nossa população.

?Construir uma agenda de relações internacionais.

?Destacar o município no contexto da região da Baixada Santista e do estado de São Paulo, 
impondo maior atenção e prioridades em contrapartidas.

Ampliar a oferta de transporte e bolsas de estudo para cursos superiores e estender esses 
benefícios aos alunos dos cursos técnicos.

?Desenvolver gestões junto aos governos federal e estadual para ampliar a instalação de 
instituições de ensino técnico e superior no município de Cubatão.
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?Implementar unidades produtivas voltadas à geração de emprego, trabalho e renda nos 
bairros periféricos, tais como: associativismo, cooperativismo e economia solidária.
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?Estruturar a Fábrica da Comunidade como espaço de formação e qualificação de mão-de-obra.

Ampliar a oferta de transporte e bolsas de estudo para cursos superiores e estender esses 
benefícios aos alunos dos cursos técnicos.

?Desenvolver gestões junto aos governos federal e estadual para ampliar a instalação de 
instituições de ensino técnico e superior no município de Cubatão.

?Buscar o fortalecimento de parcerias com as empresas instaladas no município.

?Criar o Banco de Estágio.

?Incentivar o aumento significativo de vagas às mulheres nos postos de trabalho.

?Implementar unidades produtivas voltadas à geração de emprego, trabalho e renda nos 
bairros periféricos, tais como: associativismo, cooperativismo e economia solidária.

?Estruturar a Fábrica da Comunidade como espaço de formação e qualificação de mão-de-obra.

Ampliar a oferta de transporte e bolsas de estudo para cursos superiores e estender esses 
benefícios aos alunos dos cursos técnicos.

?Desenvolver gestões junto aos governos federal e estadual para ampliar a instalação de 
instituições de ensino técnico e superior no município de Cubatão.

?Buscar o fortalecimento de parcerias com as empresas instaladas no município.

?Criar o Banco de Estágio.

?Incentivar o aumento significativo de vagas às mulheres nos postos de trabalho.

?Implementar unidades produtivas voltadas à geração de emprego, trabalho e renda nos 
bairros periféricos, tais como: associativismo, cooperativismo e economia solidária.

?Estruturar a Fábrica da Comunidade como espaço de formação e qualificação de mão-de-obra.



?Implementar o projeto cidade digital.

Promover parcerias com as indústrias, comércio e prestadores de serviço para fomentar a 
economia local.

?Articular políticas públicas destinadas à terceira idade e portadores de necessidades especiais. 

?Criação do Bolsa-Família Cubatão, integrado a uma política de fortalecimento do comércio 
local.

?Promover ações que permitam à Cubatão assumir seu importante papel na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, a partir de um projeto de resgate da identidade e da 
mudança de imagem e perfil urbano.

?Viabilizar projeto de modernização das feiras livres. 

?Criar a Casa dos Conselhos, com acomodações e estrutura para funcionamento pleno de todos 
os conselhos existentes.

Revitalização Urbanaitalização Urbana
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?Estabelecer a habitação como questão de meio ambiente urbano, promoção da cidadania e 

saúde, respeitando a Política Municipal de Habitação.  

?Implementar a coleta seletiva do lixo e sua destinação. 

?Revitalizar e aparelhar  parques e praças da cidade, adequando-os à acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais.

?Recuperar e otimizar o espaço do Parque Anilinas com programação que atenda a todos os 

públicos e faixas etárias, resgatando, assim, seu perfil histórico e cultural.

?Estabelecer a habitação como questão de meio ambiente urbano, promoção da cidadania e 

saúde, respeitando a Política Municipal de Habitação.  

?Implementar a coleta seletiva do lixo e sua destinação. 

?Revitalizar e aparelhar  parques e praças da cidade, adequando-os à acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais.

?Recuperar e otimizar o espaço do Parque Anilinas com programação que atenda a todos os 

públicos e faixas etárias, resgatando, assim, seu perfil histórico e cultural.

?Estabelecer a habitação como questão de meio ambiente urbano, promoção da cidadania e 

saúde, respeitando a Política Municipal de Habitação.  

?Implementar a coleta seletiva do lixo e sua destinação. 

?Revitalizar e aparelhar  parques e praças da cidade, adequando-os à acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais.

?Recuperar e otimizar o espaço do Parque Anilinas com programação que atenda a todos os 

públicos e faixas etárias, resgatando, assim, seu perfil histórico e cultural.

?Estabelecer a habitação como questão de meio ambiente urbano, promoção da cidadania e 

saúde, respeitando a Política Municipal de Habitação.  

?Implementar a coleta seletiva do lixo e sua destinação. 

?Revitalizar e aparelhar  parques e praças da cidade, adequando-os à acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais.

?Recuperar e otimizar o espaço do Parque Anilinas com programação que atenda a todos os 

públicos e faixas etárias, resgatando, assim, seu perfil histórico e cultural.

?Estabelecer a habitação como questão de meio ambiente urbano, promoção da cidadania e 

saúde, respeitando a Política Municipal de Habitação.  

?Implementar a coleta seletiva do lixo e sua destinação. 

?Revitalizar e aparelhar  parques e praças da cidade, adequando-os à acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais.

?Recuperar e otimizar o espaço do Parque Anilinas com programação que atenda a todos os 

públicos e faixas etárias, resgatando, assim, seu perfil histórico e cultural.

?Implementar o projeto cidade digital.

Promover parcerias com as indústrias, comércio e prestadores de serviço para fomentar a 
economia local.

?Articular políticas públicas destinadas à terceira idade e portadores de necessidades especiais. 

?Criação do Bolsa-Família Cubatão, integrado a uma política de fortalecimento do comércio 
local.

?Promover ações que permitam à Cubatão assumir seu importante papel na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, a partir de um projeto de resgate da identidade e da 
mudança de imagem e perfil urbano.

?Viabilizar projeto de modernização das feiras livres. 

?Criar a Casa dos Conselhos, com acomodações e estrutura para funcionamento pleno de todos 
os conselhos existentes.

?Implementar o projeto cidade digital.

Promover parcerias com as indústrias, comércio e prestadores de serviço para fomentar a 
economia local.

?Articular políticas públicas destinadas à terceira idade e portadores de necessidades especiais. 

?Criação do Bolsa-Família Cubatão, integrado a uma política de fortalecimento do comércio 
local.

?Promover ações que permitam à Cubatão assumir seu importante papel na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, a partir de um projeto de resgate da identidade e da 
mudança de imagem e perfil urbano.

?Viabilizar projeto de modernização das feiras livres. 

?Criar a Casa dos Conselhos, com acomodações e estrutura para funcionamento pleno de todos 
os conselhos existentes.

?Implementar o projeto cidade digital.

Promover parcerias com as indústrias, comércio e prestadores de serviço para fomentar a 
economia local.

?Articular políticas públicas destinadas à terceira idade e portadores de necessidades especiais. 

?Criação do Bolsa-Família Cubatão, integrado a uma política de fortalecimento do comércio 
local.

?Promover ações que permitam à Cubatão assumir seu importante papel na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, a partir de um projeto de resgate da identidade e da 
mudança de imagem e perfil urbano.

?Viabilizar projeto de modernização das feiras livres. 

?Criar a Casa dos Conselhos, com acomodações e estrutura para funcionamento pleno de todos 
os conselhos existentes.

?Implementar o projeto cidade digital.

Promover parcerias com as indústrias, comércio e prestadores de serviço para fomentar a 
economia local.

?Articular políticas públicas destinadas à terceira idade e portadores de necessidades especiais. 

?Criação do Bolsa-Família Cubatão, integrado a uma política de fortalecimento do comércio 
local.

?Promover ações que permitam à Cubatão assumir seu importante papel na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, a partir de um projeto de resgate da identidade e da 
mudança de imagem e perfil urbano.

?Viabilizar projeto de modernização das feiras livres. 

?Criar a Casa dos Conselhos, com acomodações e estrutura para funcionamento pleno de todos 
os conselhos existentes.



Turismo
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Implementar o Fundo Municipal de Turismo e efetivar o Conselho Municipal de Turismo.

Implantar infra-estrutura turística nos rios e no manguezal, 
visando o turismo náutico.

Estruturar os parques existentes no município para 
possível exploração do ecoturismo e turismo de aventura.

Fortalecer as parcerias com a iniciativa privada e 
universidades, visando investimentos no turismo local.

Incluir de fato Cubatão no circuito turístico da região da 
Baixada Santista.

Implantar, em parceria com as empresas do Município, um turismo voltado a mostrar as 

tecnologias, o desenvolvimento e o que é produzido em nosso Pólo Industrial.
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m governo calcado na participação popular é um governo centrado em duas premissas: 
governar para todos e governar com a participação de todos. Esse jeito de fazer política 
só é possível a partir do enfrentamento das práticas clientelistas e conservadoras que U

ainda vigoram em Cubatão. 

A coligação “O Futuro de Cubatão em Suas Mãos” sabe que romper com esse modelo depende 
da criação de uma plataforma de ações que expressem a diversidade do povo de Cubatão e do 
fortalecimento dos mecanismos, hoje existentes, de promoção da democracia participativa na 
elaboração das políticas públicas municipais. Portanto, neste contexto, frente à inoperância de 
uma administração organizada segundo princípios ultrapassados, teremos de arregaçar as 
mangas e buscar avanços, tais como: implementar verdadeiramente o orçamento participativo e 
estimular a criação e o fortalecimento dos conselhos municipais.

PARTICIPAÇÃO POPULAR
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?

?

?

?

Criar o Portal da Transparência Municipal.

Fortalecer o  Orçamento Participativo e os Conselhos Populares.

Qualificar os instrumentos de consulta e participação direta dos cidadãos e cidadãs como os 
plebiscitos, referendos, projetos de lei de iniciativa popular e audiências públicas. 

Criar a Ouvidoria Municipal.

?

?

?

?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.

Participação Popular / Comunicação / Ouvidoriaicipação Popular / Comunicação / Ouvidoria

Modernização Administrativaernização Administrativa
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?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.

?

?

?

?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.

?

?

?

?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.

?

?

?

?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.

?

?

?

?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.

?

?

?

?

Adotar um Planejamento Estratégico Municipal 
que contemple todas as ações definidas no Plano 
de Governo, permitindo de forma conjunta e 
integrada a participação de todas as 
Secretarias, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da cidade.

Intensificar o uso das tecnologias de comunicação para implementar modelos de gestão 
eficientes e democráticos, facilitando o acesso aos serviços públicos e à informação, 
garantindo transparência e o controle social.

Estimular e priorizar a capacidade de gestão dos servidores públicos, qualificados para exercer 
funções de chefia e coordenação, com estabelecimento de novas rotinas de trabalho, 
avaliação e valorização de competências.

Criar o PEASP – Programa de Excelência e Aperfeiçoamento do Servidor Público, para organizar 
ações de treinamento e requalificação dos servidores.
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Governo, Finanças, Funcionalismo, Jurídicoerno, Finanças, Funcionalismo, Jurídico

?

?

?

?

Assegurar a efetividade do orçamento participativo a partir da implementação de um Projeto 
de Participação que contemple treinamento e capacitação.

Reelaborar, a partir de ampla discussão com os servidores, o Estatuto e um Plano de Cargos e 
Salários que contemple uma nova visão de valorização do servidor.  

Incentivar os servidores a constituírem uma cooperativa de crédito.

Estabelecer política de relacionamento com os servidores inativos para acompanhar sua 
trajetória pós-laboral, assistindo-o no que for possível.

?

?

?

?

Criar o Instituto de Previdência dos servidores municipais para gerenciar os recursos do 
FUNPREV com total independência. 

Estabelecer em conjunto com os servidores um programa de metas a serem atingidas na atual 
Caixa de Previdência e reestruturá-la após a criação do Instituto de Previdência.

Focar a atuação da Secretaria de Finanças na busca do aumento de receita, sem ônus para o 
contribuinte, a partir da modernização de equipamentos, treinamento de pessoal e 
negociação do pagamento de débitos.

Instrumentalizar a Auditoria Interna para que esta, exercendo efetivamente sua função, se 
torne parceira da população.
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Reativar o Conselho Municipal de Segurança.

Implementar o sistema de monitoramento por câmeras.
 

Estabelecer convênios e parcerias com a Polícia 
Militar e Civil, buscando apoio privado e visando investimentos em recursos humanos e 
materiais.

Estudar com os órgãos competentes a readequação da localização das Delegacias e do Corpo 
de Bombeiros.

Implantar projetos sociais focados em ações preventivas e protetivas direcionadas aos jovens, 
a exemplo do programa Jepon, implantado pela Prefeitura de São Vicente.

Garantir iluminação pública adequada como política de segurança. 

Promover imediata e urgente gestão junto ao Governo do Estado visando o retorno do 21° 
BPMI para Cubatão e o aumento no efetivo policial da cidade, que se encontra defasado.

Segurança Públicaurança Pública
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CUBATÃO E O PAC (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO)
Aproveitar o momento histórico em prol de Cubatão

No primeiro mandato do presidente Lula a política econômica do governo 

federal conseguiu estabilizar a economia e construir as bases para o crescimento com 

distribuição de renda. Em conseqüência, entre 2003 e 2006 houve melhora significativa dos 

indicadores macroeconômicos e sociais.

Não podemos esquecer que a atual administração não soube aproveitar em 

prol do povo de Cubatão todos os benefícios que o Governo Lula proporcionou aos 

municípios.

Cubatão, nos últimos anos, foi a cidade mais beneficiada com recursos do PAC 

do Governo Federal. Os números estão aí e não deixam dúvidas. São inúmeros 

investimentos que poderiam ter sido direcionados para sanar ou amenizar vários 

problemas sociais de nosso município, entre eles, habitação, saneamento básico, saúde e 

educação.
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m programa satisfatório de inclusão social em um determinado governo deve ser 

implementado a partir de uma política social democrática e planejada, contribuindo Upara o desenvolvimento e a inclusão de todos.

O Governo da Prefeita MARCIA ROSA vai resgatar o tempo perdido a partir da adoção de ações 
pioneiras e da realização de um grande projeto social, considerando que o município possui baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) e compreendendo a cidade como parte de um 
contexto mais amplo, inserido na realidade metropolitana da Baixada Santista
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INCLUSÃO SOCIAL

Agora é o momento de ousar para fazer Cubatão crescer. Crescer de forma 

sustentável e acelerada, uma vez que a economia brasileira tem grande potencial de 

expansão. Tal desenvolvimento econômico deve beneficiar a todos nós.

Nesse sentido, o grande desafio da coligação “O Futuro de Cubatão em Suas 

Mãos” é aproveitar o momento histórico favorável e estimular o crescimento de Cubatão, 

intensificando a inclusão social e a melhora nos serviços públicos disponíveis à 

comunidade.

Ao contrário da atual administração, o governo da prefeita Marcia Rosa saberá 

aproveitar todo o apoio do Governo Federal, transformando Cubatão em um município 

compromissado com perspectivas de progresso e desenvolvimento, gerando, assim, um 

futuro realmente melhor para o  nosso povo.



Habitaçãoitação
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Criar o Cartão Bolsa-Família Cubatão, ligado a 
uma política de fortalecimento do comércio local.

Implantar centros de inclusão digital.

Produzir e sistematizar informações que possibilitem a utilização e construção de indicadores e 
índices das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias.

Implantar um programa para pronto-atendimento e posterior encaminhamento a projetos 
sociais de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Ampliar o acesso ao Programa Bolsa-Família do Governo Federal às famílias necessitadas em 
lista de espera.

Implantar  o APL (Arranjo Produtivo Local).

Implantar o Núcleo de Atenção à Mulher Vitimizada, com assessoria jurídica, atendimento 
psicológico, social e, caso necessário, possibilidades de abrigamento. 

Combate à Pobrezabate à Pobreza
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?Implementar o PAR - PROGRAMA DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL, em parceria com a Caixa Econômica 
Federal, para viabilizar o atendimento a famílias 
que pagam aluguel e atualmente não têm condições 
de  adquirir casa própria.

Estabelecer política indutora de maior potencial construtivo nas áreas com infra-estrutura 
consolidada.

Implantar a Política Municipal de Habitação em conjunto com os governos estadual e federal e 
o povo de Cubatão, priorizando o respeito ao ser humano, a absorção da mão-de-obra do 
município em todas as intervenções necessárias e buscando o fim do déficit habitacional. 

Executar a regularização fundiária dos imóveis e loteamentos.

?

?

?
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?

?

?

?

?

?

Criar o Cartão Bolsa-Família Cubatão, ligado a 
uma política de fortalecimento do comércio local.

Implantar centros de inclusão digital.

Produzir e sistematizar informações que possibilitem a utilização e construção de indicadores e 
índices das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias.

Implantar um programa para pronto-atendimento e posterior encaminhamento a projetos 
sociais de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Ampliar o acesso ao Programa Bolsa-Família do Governo Federal às famílias necessitadas em 
lista de espera.

Implantar  o APL (Arranjo Produtivo Local).

Implantar o Núcleo de Atenção à Mulher Vitimizada, com assessoria jurídica, atendimento 
psicológico, social e, caso necessário, possibilidades de abrigamento. 

?

?

?

?

?

?

?

Criar o Cartão Bolsa-Família Cubatão, ligado a 
uma política de fortalecimento do comércio local.

Implantar centros de inclusão digital.

Produzir e sistematizar informações que possibilitem a utilização e construção de indicadores e 
índices das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias.
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Desenvolver programa de limpeza e recuperação de nascentes, rios, córregos e mananciais. 

Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto, lembrando que somente 35% do esgoto 
das áreas urbanas regulares são coletados em todo o município.

Garantir efetivamente que a CURSAN exerça suas atividades de urbanização e saneamento.

Implementar programas de gestão e normatização nos parques municipais, bem como a 
ouvidoria ambiental.

Água e Saneamento e Saneamento
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"Nosso Programa de Governo traduz o anseio por mudança 

latente em nosso povo, gente que será parte integrante da 

construção da nova história de Cubatão".

Marcia Rosa
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?Implementar a coleta seletiva de lixo com os programas cata-entulho, dando destino e 

reciclagem aos resíduos da construção civil; e cata-treco, recuperando objetos para 

reuso, recondicionando-os visando o auto-sustento do setor.

?Implementar política de educação ambiental para atingir todos os setores da sociedade, 

prioritariamente nas escolas.

?Implantar o biodiesel e/ou gás natural no transporte escolar e frota municipal e, 

gradativamente, incluir nesse processo o transporte municipal.

?Implementar o sistema municipal de áreas verdes e de lazer, priorizando o uso de 

espécies nativas. 

?Iniciar a elaboração do cadastramento das espécies arbóreas existentes na cidade.

?Melhorar o programa de acompanhamento da qualidade do ar e da água,      

elaborando um informativo aos munícipes e, através de parcerias, estimular a 

participação de todos.

Meio Ambiente
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?Viabilizar  transporte coletivo de qualidade que atenda as necessidades da comunidade, 
sobretudo dos portadores de necessidades especiais.

?Incentivar o emplacamento no município dos veículos dos prestadores de serviços da 
administração direta e indireta.

?Incentivar o povo de Cubatão a realizar no município o emplacamento de seus veículos. 

?Fiscalizar o cumprimento de contrato das empresas prestadoras de serviços.

?Implantar metodologia transparente e participativa na discussão dos custos e fixação das 
tarifas de transporte coletivo.

?Promover, em toda a cidade, a sinalização da malha viária e identificação das ruas, praças e 
avenidas.

?Fazer gestões junto ao Governo do Estado para garantir a mobilidade dos moradores do 
Jardim Casqueiro, Jardim Nova República e adjacências, considerando a saturação de nossas 
rodovias e viadutos. 

Transporte e Mobilidade Urbanasporte e Mobilidade Urbana
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?

?  

Implementar um amplo programa integrado de 
segurança alimentar e nutricional.

Criar mecanismos de acesso e interação entre 
os conselhos municipal, estadual e federal do 
setor.

Fortalecer as políticas de prevenção a doenças,
principalmente as crônicas ligadas à obesidade.  

Incentivar programas de horta comunitárias.

Realizar campanhas públicas de educação alimentar e reaproveitamento de alimentos.

Segurança Alimentar e Nutricionalurança Alimentar e Nutricional
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Priorizar nas ações da CMT o caráter educacional e a segurança dos motoristas, pedestres e 
ciclistas.

Revitalizar as ciclovias incluindo faixas e iluminação para caminhantes e ampliar o sistema para 
interligar toda a cidade.

Suspender o estacionamento regulamentado.

Cadastrar os caminhões por bairro, na busca de soluções locais.

Melhorar passeios e calçadas e a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nos 
espaços públicos.

Veicular campanhas para estimular o uso de todas as formas de transporte coletivo.

Criar bicicletários públicos para incentivar o uso de transporte não poluente. 

Implantar um sistema cicloviário municipal integrado.  
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JUVENTUDE
Ouvir, respeitar e levar a sério os jovens de Cubatão

O governo do Presidente Lula está mudando o Brasil. A vida de milhões de 

brasileiros melhorou a partir do aumento da renda e do acesso a direitos sociais. Um dos 

setores da sociedade que tem sido beneficiado por tais mudanças são os jovens.

A juventude vive hoje, por um lado, possibilidades ampliadas no que diz 

respeito à liberdade de escolhas e práticas comportamentais, potencializando os processos 

de experimentação e definições próprios dessa idade.

Por outro lado, além dos problemas a respeito da inserção social, profissional e 

educacional, a juventude se depara com outro tipo de dificuldade: raramente é 

considerada, ouvida, respeitada e levada a sério na expressão de suas opiniões e 

necessidades. 

Porém, não só o contingente de jovens que temos hoje, mas principalmente a 

realidade que este segmento enfrenta, traz à tona a necessidade de debruçarmos o olhar e 

buscar soluções para mudar a situação de nossa juventude. 

Os jovens de Cubatão são sujeitos de direitos e atores fundamentais para a 

transformação que queremos promover; têm necessidades específicas e singulares, são 

portadores de rica diversidade, com diferenças de identidade, organização e expressão.

Entretanto, é preciso destacar que a participação da juventude não deve se 

restringir a uma contribuição somente nas "tarefas", mas sobretudo, deve-se ampliar essa 

contribuição para a elaboração e a tomada de decisões.

A participação dos municípios, em articulação com a União e os Estados, é 

fundamental. A ausência de políticas locais e a pouca prioridade que as prefeituras dão à 

juventude nos colocam um grande desafio de superar estas dificuldades, e a Coligação " O 

Futuro de Cubatão em Suas Mãos" não pode se ausentar deste compromisso.
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Estimular o poder da arte nas relações entre educação, 
cultura, esporte e lazer, juventude e meio ambiente.

Democratizar e ampliar a participação da comunidade nos 
processos culturais.

Implementar políticas de captação de recursos privados de 
incentivo à cultura.

Estimular e valorizar as bandas e fanfarras.

Viabilizar espaços culturais alternativos nos bairros, como salas e teatros de bolso.

Implantar programas de resgate da cultura popular  integrados à política de Educação,
v alorizando as raízes de nossa população.

Valorizar espaços históricos, culturais e ambientais.

Garantir Calendário  de Atividades Culturais e Esportivas.

Implementar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Incentivar e apoiar festivais de música, teatro, dança, exposições, feiras de artesanato e outros 
bens culturais.

Estruturar e otimizar o Conservatório Municipal Ivanildo Rebouças da Silva.

Estudar a implantação de estratégias de captação de recursos privados aos grupos artísticos, 
através da Lei Rouanet, Lei Estadual de Incentivo à Cultura e outras.

Estruturar a Secretaria de Esportes e Lazer e implantar políticas de inter-relação com as demais 
secretarias, principalmente com a Secretaria de Educação.

Cultura, Esporte e Lazertura, Esporte e Lazer
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?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

C
lá

u
d

io
 P

as
so

s
C

lá
u

d
io

 P
as

so
s

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.

?Incentivar o desenvolvimento do pessoal envolvido na prática de esportes e lazer (profissionais 
e/ou agentes sociais), através da participação em cursos e congressos esportivos.

?Realizar parcerias com a iniciativa privada para investimentos no esporte e lazer da cidade, 
visando o desenvolvimento destes setores.

?Incentivar a participação popular na criação de fóruns, seminários  e debates sobre políticas de 
desenvolvimento do esporte e lazer.

?Implementar a política de esporte e lazer em todos os bairros, 
criando núcleos esportivos e utilizando-se de parcerias com 
associações, ligas e clubes, objetivando a total participação da 
comunidade e possibilitando a descoberta de novos talentos.

?Otimizar, adaptar e manter as áreas esportivas e de lazer, de
 forma que proporcione a efetiva participação do povo de 
Cubatão,  sobretudo de pessoas da melhor idade e 
as portadoras de necessidades especiais.



26

?Implementar ações que incentivem a colocação de jovens no primeiro emprego, fomentando a 

contratação de aprendizes (16 a 29 anos) capacitados em diversas áreas nos cursos de 

formação profissionalizante oferecidos por entidades municipais e  outros órgãos públicos e 

privados.

?Implementar  programas para jovens em risco social.

?Assegurar, através de projeto municipal de incentivo ao 1º Emprego, que empresas locais  

contratem jovens aprendizes (de 16 a 29 anos) capacitados em diversas áreas nos cursos de 

formação profissionalizante oferecidos pela prefeitura municipal e outros órgãos públicos e 

privados.

?

?

?

?

Ampliar o número de bolsas de estudo e incluir cursos técnicos.

Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude.

Implementar ações que promovam a recuperação e capacitação sócio-educacional e cultural 
da juventude, fomentando atividades destinadas à informação e formação de jovens nas áreas 
de educação, cultura, meio ambiente, saúde e sexualidade, cidadania, drogas, orientação 
vocacional, cursos pré-vestibulares.

Implantar no calendário oficial do município o Dia do Fórum da Juventude, 11/08, dia do 
estudante.

Juventude
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SAÚDE
Modernização e humanização do atendimento à Saúde

O governo da Marcia Rosa entende que atenção à saúde é tudo que envolve o 

cuidado com a saúde do nosso povo, incluindo as ações e serviços de promoção, 

prevenção, reabilitação e tratamento de doenças.

Com uma proposta inovadora no âmbito da saúde e sabendo que os 

melhores resultados estão na prevenção, a coligação “O Futuro de Cubatão em suas 

Mãos” propõe modernizar e humanizar o atendimento à saúde desenvolvido em Cubatão, 

porém, mantendo e melhorando os programas que vêm funcionando. E para a 

implantação dos programas, devemos melhorar e ampliar toda infra-estrutura existente, 

a fim de mudarmos o cenário atual do sistema de saúde do município.

O Ministério da Saúde realiza vários programas com a missão de trazer a 

saúde para perto do cidadão e dar ao profissional a especialização necessária para  

exercer seu trabalho com mais qualidade. Aqui aplicaremos vários destes projetos, 

investindo, assim, na promoção da saúde e na qualidade de vida de nossa comunidade.

Teremos um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde individual e coletiva, tendo os medicamentos como insumos essenciais e  

viabilizando o acesso aos mesmos, assim como de seu uso racional. 

Sabemos que nem sempre é possível ao município executar sozinho todos os 

serviços de saúde, porém, a prioridade para Cubatão será a de ter a área da saúde 

operando em condições plenas e com eficácia.
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viabilizando o acesso aos mesmos, assim como de seu uso racional. 

Sabemos que nem sempre é possível ao município executar sozinho todos os 

serviços de saúde, porém, a prioridade para Cubatão será a de ter a área da saúde 

operando em condições plenas e com eficácia.
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Estruturar e melhorar as  condições dos 
prontos-socorros existentes.

Reorganizar e melhorar o atendimento às 
especialidades médicas e odontológicas 
(adulto e pediátrico) no Jardim Casqueiro e 
reestruturar o já existente na Vila Nova.

Reestruturar o pronto-socorro  odontológico. 

Reorganizar e melhorar o atendimento de 
reabilitação para adultos.

Estruturar as Unidades Básicas de Saúde adequando o provimento de medicamentos, 
equipamentos e profissionais.

Modernizar, usando recursos de gestão, informática e treinamento, todo o sistema de saúde 
pública do município.

Implementar  programas de prevenção à saúde destinados às escolas e creches municipais.

Ampliar e melhorar o  Programa de Saúde da Familia (PSF).

Reorganizar e aprimorar o atendimento  aos dependentes de álcool e drogas.

Criar programas de prevenção à saúde do servidor municipal.

Otimizar os serviços da Vigilância Sanitária municipal.

Intensificar e melhorar o atendimento no 
Serviço de Saúde Mental em todos os níveis.

Mobilizar, sensibilizar e capacitar 
cuidadores de idosos na comunidade. 

Políticas Sociais: Saúde, Mulher, Assistência, Raça e Idoso 
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Adequar o município à Lei Maria da Penha, tratando com seriedade a
 violência doméstica e familiar.

Dar apoio social, psicológico, educacional e de equipamentos aos portadores de necessidades 
especiais e familiares.

Capacitar os professores para atuar na promoção da igualdade racial. 

Fortalecer, institucionalmente, a promoção da igualdade racial.

Implementar como política de saúde preventiva o Serviço de Zoonoses.

Incorporar a questão racial no âmbito da ação governamental.
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O Pólo Industrial de Cubatão e a Administração Municipal

 nosso Pólo Industrial, que se encontra hoje em expansão e é um orgulho do povo 
de Cubatão, é um grande gerador de emprego, trabalho e renda e tem um papel 
fundamental na sustentação e crescimento econômico do município.O

Na administração Marcia Rosa, os setores empresariais da cidade terão, de fato, a 
possibilidade de investir na qualidade de vida de nossa comunidade.

Nesta parceria, administração e empresas, a nova Cubatão garantirá o aumento da 
atividade produtiva e, conseqüentemente, aumento da arrecadação municipal, trazendo 
para o governo novas possibilidades e melhores investimentos na cidade, com  benefícios 
que serão estendidos a todos os cidadãos e cidadãs.
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"O Futuro de Cubatão em Suas Mãos"
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CARTA DA COLIGAÇÃO
“O FUTURO DE CUBATÃO EM SUAS MÃOS”

AO POVO DE CUBATÃO
 

creditamos que governar Cubatão só é possível a partir da união de 

forças políticas que, num esforço comum e conjunto, tenha por 

objetivo principal administrar democraticamente esta cidade, A
resgatando a participação da Comunidade. Irmanados vamos construir o 

futuro deste município, levando em consideração suas vocações e 

potencialidades,  promovendo o desenvolvimento sustentável e includente.

Da nossa união surgirá uma nova cidade: mais justa, mais humana e 

saudável. Há uma razão superior para continuar acreditando no futuro: 

Cubatão é maior e mais importante do que aqueles que querem apenas o 

poder! 
 
Administrada por Marcia Rosa, a Cubatão que vislumbramos a partir de 2009 

terá a população permanentemente discutindo os temas ligados ao destino 

da Cidade, cobrando eficiência e eficácia nos gastos públicos, definindo 

prioridades, estabelecendo programas e acompanhando a implantação de 

projetos - com transparência total nos seus atos.  
Será necessário implementar um "choque de gestão" para mudar a realidade 

presente!

Cubatão está num momento histórico muito especial: 
É PRECISO MUDAR E O CLIMA É DE MUDANÇA: 

MAS É CRUCIAL QUE SEJA PARA MELHOR!

Vamos juntos votar 13.

PT – PSB – PPS – PHS – PRTB - PTdoB
Coligação “O Futuro de Cubatão em Suas Mãos”  

2008
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