
PLANODEGOVERNO

PraiaGrandenorumocerto

AlbertoMourão-45

EstePlanodeGovernotraçaum conjuntodemetaspossíveisdeserem

alcançadas,baseadasnacontinuidadedeumagestãoquevem primandopela

capacidadeadministrativa,pelaresponsabilidadefiscalepormanter,mesmo

num cenáriodecrisenacional,todososserviçosparaapopulaçãoeo

pagamentoemdiadeseusfuncionáriosefornecedores.

Fugindodademagogiaedocomodismododiscursofácil,esteprograma

espelhaasdemandasdapopulaçãodePraiaGrande,semnoentantosetornar

umapeçadeficção.Um programaquepodeserampliadocom agarantiade

continuidade da responsabilidade fiscal,senso administrativo apurado e

manutençãodacapacidadedeinvestimentos,comovemocorrendonosúltimos

anos.

Nossomunicípioprecisacontinuaravançandodentrodoplanejamentoquevem

sendoexecutadohámaisdeduasdécadasequeassegurouum saltode

qualidadeededesenvolvimentojamaisantesconcretizadoemoutracidadedo

País,comocomprovamrecentesindicadoreseestatísticas,emdiferentesáreas.

NoÍndiceFirjandeGestãoFiscal(IFGF),PraiaGrandeestáentreos30melhores

dopaíseentreasoitocidadesnoEstadodeSãoPaulo.Trata-sedeumestudo

anualqueindicaagestãopúblicaeficienteedemocráticaeexaminacomoos

tributos pagos pelas sociedade são administrados pelas prefeituras.A

pontuaçãoédadasobreaavaliaçãodecincotiposdeindicadores:receita

própria,gastoscompessoal,liquidez,investimentosecustodadívida.

Noanobasede2012,PraiaGrandeobteve0.7505napontuaçãodoIFGFe

estavanorankingem174ºcolocaçãonoPaíseem47ºnoEstado.Jánoestudo

feitotendocomoanobase2015,obteveapontuaçãogeralde0.7859,oquea



fezsubir,respectivamente,paraas30ªe8ªposições.

Nasaúde,PraiaGrandealcançouomenoríndicedemortalidadeinfantil,em

2016,entreascidadesdaBaixadaSantistacommaisde100milhabitantes.Em

2007,porexemplo,oíndicedemortalidadeinfantildacidadeerade22mortes

paracadamilnascidosvivos.Nesteano,oMunicípioatingiuataxade15mortes

paracadamilcriançasnascidasvivas,graçasaaçõeseprojetosespecíficose

planejados,quevisamdiminuircadavezmaisseuíndicedemortalidadeinfantil

aolongodosúltimosanos.

AindanaSaúde,graçasàexcelênciadenossarede,fomosaúnicacidadeaobter

doMinistériodaEducaçãoahomologaçãodaResidênciaMédicanasunidades

básicas.

Nasegurança,apesardaslutasqueaindatêmquesertravadas,comoemtodos

osmunícipiosdoBrasil,nãosepodeignoraramelhoriadealgunsíndicesobtida

porPraiaGrande.Nodehomicíciosdolosos,porexemplo,nacomparaçãoentre

oprimeirosemestrede2015,quandoocorreram 17casos,com omesmo

períodoem2016,comdezcasos,houvereduçãode41,18%dessasocorrências.

Noscasosdefurtodeveículos,nacomparaçãodomesmoperíodo,onúmero

caiude536para371,resultandonumareduçãode30,78%nonúmerodesse

tipodeocorrência.

Portudoisso,aoafastarqualquerriscoderetrocesso,oseleitoresgarantirão

quePraiaGrandeprossiganorumocerto,emdireçãoaofuturoquejácomeçou.

Aseguir,aspropostasquecompõem oPlanodeGovernodeAlbertoMourão

(45),distribuídasentreasprincipaisáreasdeinteressedapopulação,equenão

esgotamasmetasdegoverno:

Segurança

-AmpliaroefetivodaGuardaCivilMunicipal(GCM),dentrodadisponibilidade



orçamentária

-ContinuarlutandopeloaumentodoefetivodaPoliciaMilitarnamedidaemque

háocorrênciasdeterminantesnaSegurançaPúblicaequenãopodem,por

atribuiçãoconstitucional,seremcombatidaspelaGCM,comooroubodecargas,

otráficodedrogas,oroubodeautomóveiseotráficodearmas

-ImplantarOperaçãoDelegada(OD)condicionadaacontrapartidadoEstado,

quedevolveos80policiaismilitaresretiradosdePraiaGrandeparaintegraremo

Baep,em 2014,eaumentade30para60ospoliciaisparaaDejem (jornada

extraordináriadetrabalhodaPolíciaMilitar),assim oMunicípiocontratará60

policiais/dianaOD.Com isso,oefetivodacidadeseriaaumentadoem 170

homens

-Darcontinuidadeàmelhoriadailuminaçãoem viasaindanãobeneficiadas,

inclusiveiluminandopontosobservadoscomodetráficodedrogasedemais

ocorrências

-Intensificarrondaspreventivasemtodososbairros

-RealizartreinamentosconstantesdaGCM

-ProsseguiraaquisiçãodemaisvisaturaseequipamentosparaaGCM

-AumentaronúmerodebasesmóveisdaGCM

-AmpliaraçõesdaGuardaAmbiental

-MelhoraraestruturadoGrupamentodeGuardaCosteira,visandooresgatede

animaismarinhos

-PormeiodaGuardaCosteira,aprimorarafiscalizaçãodeembarcações

-MelhorarorelacionamentodaGuardaCosteiraepescadoresartesanais

visandoapescaconsciente

-ImplantarsistemaOCR(reconhecimentodecaractereatravésdeimagens,

comoporexemploplacadeveículos)deidentificaçãopormeiodecâmeras

-Ampliaronúmerodecâmeras

-Prosseguirimplantaçãodecâmerasnaorladapraia,beneficiandootrecho

Mirim-Solemar

-AmpliaroprogramaGAPE( GrupodeApoioàCidadaniaePrevençãoà



ViolêncianasEscolas)daGuardaCivil,conscientizandoestudantessobreas

questõesdadroga,vícios,violênciaecidadania

-AprimorarasatividadesdoCanildaGuardaCivilMunicipal

-Revitalizarailuminaçãodaorla,deMirimaSolemar

-ContinuarailuminaçãodaViaExpressaSul

-Identificarterrenosbaldiosqueofereçamriscosàpopulação,intimandoseus

proprietáriosamurá-los

-Proporaimplantaçãodeprojetosbaseadosnaparticipaçãocomunitáriacomo

VizinhoSolidário-Reuniãodevizinhosparacuidardobairro(capacitar,orientaro

cidadãocomumcomoobservador/informantedesituaçõessuspeitas)

-Redobrarfiscalizaçãosobrefestasclandestinas

-Estudarjuntocom oPoderJudiciárionovasaçõeseducativasesociaispara

adolescentesautoresdeatoinfracional,alémdasprevistasnoSistemaNacional

deAtendimentoSócio-Educativo,fazendocomquefrequentem,alémdohorário

normaldeescola,umcursoprofissionalizanteaseroferecidopelaPrefeituraem

parceriacom sistemaS,podendoatépagarbolsasparaasfamíliascomo

incentivoàreinserçãodojovemnasociedade

Saúde

-Treinar,qualificareatualizarasequipesdeSaúdeparamelhoraroatendimento

emtodaarede,buscandoaprimorarahumanização

-AmpliaroprocessodeProgramadeEducaçãoContinuadacomcapacitaçõese

cursosparaosprofissionaisdesaúde,inclusivevoltadosparaosagentes

comunitáriosdesaúde

-Reforçarprofissionaisdasaúdecomoauxiliares,enfermeirosnosProntos-

SocorroseHospital

-Continuara ampliaros procedimentos e a complexidade hospitalar,

aumentandoolequedecirurgiasdemédiacomplexidadepreparandoohospital

municipalparafuturamenteatenderaaltacomplexidade.

-Finalizaroprocessodeinformatizaçãodasredesdesaúdebásicaede

especialidadesparaintegrarocontroledoabastecimentoefornecimentode



remédiosnaredeeparaagilizarconsultaseexames

-Comainformatizaçãoconcluída,consolidaroprontuárioeletrônicodeformaa

realizaraçõesmaisefetivasdeprevenção,pormeiodolevantamentodotipode

doençaselocaisdemaiorincidência,eparaauxiliarnareduçãodonúmerode

ausênciasnasconsultaseexames,quechegama40%

-FinalizarcadastramentodocartãoSUS

-ContinuarampliandoconsultasenúmerodeespecialidadesnoCemaseAMEe

realizarmutirõesconformemaioresdemandasparaeliminarfilas

-Intensificarestudosedebatescientíficosedecondutasmédicastendocomo

focooaprimoramentoprofissional

-Estimularacriaçãodesubconselhosdesaúdeem todasasunidadespara

agiremcomaOuvidoriaMunicipaleeminterfacecomoConselhoMunicipalde

Saúde

-LutarpelacontinuidadeeampliaçãodoprogramaMaisMédicosnoMunicípio

-Criarcampanhaspreventivasadiversasdoenças

-InserirnagradecurriculardoensinofundamentaladisciplinaSaúde,com

ênfaseem informaçõessobreimportânciadahigienepessoal,daalimentação,

doscuidadoscomocorpoementeparaaprevençãocontradoençaseemfavor

deumavidacommaisqualidade

-Implantarnovasacademiasdesaúdeparaofereceratividadesfísicascom

acompanhamentoprofissional

-AmpliarleitosnoHospitalIrmãDulce

-Promovermaiorintegraçãoentreosprofissionaisdohospitaleosdas

unidadesdesaúdeparadarmaisagilidadeaosistema,gerandoinformaçãoe

otimizaçãoaoatendimentoaosusuários

-Empreenderações que visem transformaro Irmã Dulce em hospital

universitário,iniciandocomopóloeducacionaldeResidênciaMédica

-LutarpelacriaçãodeumhospitalmaternoinfantilemPraiaGrande

-Seguircom osinvestimentosnaatençãobásicaaumentandoonúmerode

UnidadesdeSaúdedaFamília(Usafas)eequipesdoProgramadaSaúdeda

Famíliabuscandoametadeuniversode2500pessoasnomáximoporequipe,



enquantoaOrganizaçãoMundialdeSaúdepreconiza4000pessoasporequipe

-AmpliaronúmerodevagasnoCapsInfantil,CAPSIIeCapsAD

-LutarjuntoaoGovernodoEstadopeloiníciodasobrasdaUnidadede

ReferênciaparaAtendimentoaosIdosos,emterrenojádoadopelaPrefeitura

-ProporaosmunicipiosdoLitoralSul(Mongaguá,ItanhaémePeruibe)acriação

deumafundaçãodeSaúdeparaseramantenedoradeFaculdadedeMedicina,

comoobjetivodeminorarafaltadeprofissionaisdaárea

-Buscarcontrataçãodenovosmédicoseprofissionaisparaasaúdecom a

realizaçãodeconcursospúblicos

-ProporaoGovernoFederalquerecém-formadosem faculdadespúblicasde

Medicinasejam obrigadosaprestarserviçonaredepúblicadeSaúdedoPaís,

por4anos,pormeioperíodoecomremuneraçãoadequada

-AmpliarformaçãodemédicospreceptoresemPraiaGrande,únicacidadeque

obtevehomologaçãoparaResidênciaMédicanaredebásicadeSaúde

-ImplantarnovasunidadesdoNúcleodeApoioàSaúdedaFamília(NASF),

possibilitandoatendimentosespecializadosnasáreasdePsicologia,Assistência

Social;Farmácia,Fisioterapia,Fonoaudiogia,EducaçãoFísica,Nutrição,Terapia

Ocupacional,Ginecologia,Homeopatia,Acupuntura,PediatriaePsiquiatria.

-Estimularaposseresponsáveldeanimais,inclusivecomdesenvolvimentode

campanhaseaçõesdentrodasescolas

-AprimorarosserviçosdadivisãodeSaúdeAmbiental

-AmpliaroProjetoBicharadacom atendimentoveterináriogratuitoparaa

população(castraçãoevacinação)

-Ampliarasaçõeseprogramasdecombateàsdrogaseatendimentoaos

usuários,aumentando o número de vagas do programa Recomeço,de

internaçãodedependentes

-Seguircom odesenvolvimentodeaçõeseprogramasvoltadosareduçãoda

mortalidadeinfantilnoMunicípio

-Implantarserviçodebuscaativadeparturientes,noHospitalIrmãDulce,para

levantardadoscomoarealizaçãodePré-Natal,motivosparaanãorealização,se

foro caso,análisedecondiçõesdemoradiaeoutrasinformaçõesessenciais

paraaperfeiçoaraspolíticaspúblicasdereduçãodamortalidadeinfantil



-Ampliaroestímuloaopartonormalehumanizado

-EntregaroCentroEspecialdeReabilitação(CER)

-Criarincentivosfiscaisparaaimplantaçãodehospitalprivadonomunicípio

ServiçosUrbanos

-ImplantarmaisEcopontosdeacordocom ademandadecadabairro/

desenvolvercampanhaseducativasinformandooqueéoEcoponto

-EstenderohoráriodeatendimentodosEcopontos

-EstruturarcronogramadecoletadoRapa-Trecoeviabilizaragendamento

-RealizartrabalhodeconscientizaçãosobreacoletaseletivanoMunicípio

-Reforçaradivulgaçãoaosmunícipesdeinformaçõessobreofuncionamentoe

cronogramadacoletaseletivaemPraiaGrande

-Aperfeiçoaralimpezaemanutençãodeviaspúblicas,praças,parqueseorlada

praia,comaquisiçãodenovosequipamentos

-Ampliaraofertadeespaçosdemúltiplousoparautilização,entreoutros,de

feirasconfinadas

-Prosseguirnotrabalhoderevitalizaçãodepraças

-Conscientizarapopulaçãosobreconseqüênciasdejogarlixoeentulhonas

ruas,bueirosecanais

-Continuarimplantandoespaçosdelazeremáreaspúblicasdebairrosdistantes

dapraia,nosmoldesdoCanalSamambaia

-Dotartodasaspraiasdeplaygroundseequipamentosparaexercíciosfísicose

atividadesesportivas

-ReformaracomportadoCanalTudeBastosparaevitarenchentesnobairro

-Continuarintensificandoalimpezanaredededrenagem

-AnalisarCódigodePosturas,realizandoatualizaçõesquesemostrarem

necessárias



EsporteeLazer

-Implantarmaistrêscamposdefuteboldegramasintética

-Ampliarvagasnasdiversasmodalidadeseadivulgaçãodasatividades

esportivasdoprogramaSuperEscola

-CriarumtorneioefestivaisparaalunosdoSuperEscola

-Possibilitara utilização dos campos de futebolpela comunidade sob

agendamentoeconsensodosclubes

-Estimularapráticaesportivaparaopúblicodaterceiraidade,alémdasopções

oferecidaspeloConviver

-Promoverpráticasesportivasnaorladapraiaefaixadeareia,implantandoos

EspaçosFamília

-EntregaroCentrodeIniciaçãoEsportiva,noBairroRibeirópolis

-Reformaraspistasdeesportesradicaismaisantigas

-IncentivareapoiaracriaçãodeumafundaçãodoEsporte com objetivode

estimularosatletasdacidade,quesedestacam em suasmodalidades,

valorizandosuasdisputasporPraiaGrandeedandoapoionecessárioaoseu

crescimentoprofissionalpormeiodainstituiçãodaBolsa-atleta

-Pormeio da fundação,capacitarpessoas que busquem,de forma

profissionalizada,captaçãoderecursoseconvêniosparaosetor

-Realizarcompetiçõesesportivasnosprópriospúblicosdomunicípio

-IncentivarainteraçãodaSecretariadeEsportescom asdemaispastaspara

adequação dos calendários de eventos,otimizando o uso dos espaços

esportivosdacidade

-Incentivarapráticadeaeromodelismo

-Viabilizaratividadesconstantesdelazerparatodaafamília,implantandoum

DiadeLazernofimdesemana,percorrendobairrosdaCidadeperiodicamente

-Ampliaronúmerodeespaçosdemúltiplousoque,alémdeabrigarfeiras-livres,

confinando-as,sãoutilizadasparaeventosecomoopçãodelazereparaa

práticadeatividadesesportivas

-Criaratividadesesportivasederecreaçãonapraiaduranteasfériasescolares



demeiodeano,implantandoasEstaçõesInvernoaolongodaorla

-Estimulararealizaçãodeeventosbeneficentesqueatraiam públicopara

atividadesdelazereajudeinstituiçõesbeneficentes,nosmoldesdaVilaJunina

eFestadaTainha

-PromoverestudosparaintegraroParqueLeopoldoVanderlindeaoPortinho

-Criarclubesdeleituracomoatividadedelazerparacriançasejovens,em

espaçoscomooPortoAprendizenasbibliotecasdasescolas

-ImplantarmaisplaygroundsemPraçasPúblicas

-ViabilizarcriaçãodebosquenoEucalipal

-Estudaraimplantaçãode"ParCães",áreasexclusivasparacãesseremlevados

apasseiopelosseusdonos

-Buscarparceriasparaaimplantaçãodeespaçodeturismo,cultura elazer

voltadoàstradiçõesnordestinas

-CriaraCasadasHistóriasouCasadaFantasia,utilizandoquiosqueestilizado

dapraia,com sessõestemáticasecontadoresdehistóriacaracterizadospara

queospaislevemseusfilhos

DesenvolvimentoEconômico

-CriaroProgramadeIncentivoFiscalaestabelecimentoscomerciais quese

instalemembairrosqueaindanãotenhamcomércioforte

-Firmarparceriacom AssociaçãoComercialnalutapelaimplantaçãode

agênciasbancáriasembairrosquedemandamesseserviço

-Fomentaraempregabilidadenomunicípio

-Continuarapoiandoempreendedoresindividuais,inclusivecom cursosde

EducaçãoFinanceira

-Apoiarpequenosemicroempreendedoresofertandocursosdeataulização

paraevitarqueencerrematividades

-AumentarasaçõesdoBancodoPovo,acompanhandoinclusiveaatividadeea

adimplênciadobeneficiado



-Investirem qualificaçãoprofissionalintensificandolutapormaiscursos

técnicoseprofissionalizantesvisandooportunizarmaisosmunícipesnadisputa

nomercadodetrabalho

-Identificaratividadesinformaisdandoapoioparasuaoficializaçãoegeraçãode

renda

-Criarrotinaderealizaçãodepalestrasvocacionaiscomobjetivodeauxiliaros

estudantessecundaristasnadecisãodequalcarreiraseguir

-ContinuarestimulandoaimplantaçãodoComplexoIndustrialAndaraguá

-AmpliarparceriasparaimplantaçãodemaiscursosdoSenai,Sesi,Senac

-BuscarimplantarousodaCertificaçãoDigitalvisandomaioragilidadenos

processosdaPrefeiturarelativosaaberturaefuncionamentodasempresasda

cidade

-Reformulara legislação para incentivara implantação de um parque

empresarialnaregiãoMelvi-Imperador

-Atualizarlegislaçãoexistentedeincentivoavindadenovasempresas

-Aproveitaraexistênciade119milimóveisdeveraneiocomonichoeconômico

dacidade,fazendoamplapesquisajuntoaessespotenciaisconsumidoresde

todasasatividadeseconômicas,traçandoperfildedemandadeconsumoe,de

possedessasinformações,fornecê-lasaosetorcomercialdomunicípiopara

oportunizara abertura denovosnegóciose,porconseguinte,denovos

empregos

-Estimularavindademaisórgãosdeprestaçãodeserviçoparaocentro

administrativodePraiaGrande,noBairroMirim

-Buscarentendimentocom aempresadeCorreiosnointuitodeviabilizara

entregadeprodutosecorrespondênciasem todasasviasdoMunicípio,sem

exceções

-AprimorarereativaroConselhoMunicipaldeDesenvolvimentoEconômico

-Desenvolverestudosparaacriaçãoeidentificaçãodeáreasdestinadasa

atividadesretroportuárias

-ReformularasinstalaçõesdaExecuçãoFiscalparaampliaçãodoatendimento



ObrasPúblicaseUrbanismo

-Revitalizaraspraçasondesãorealizadasasfeirasdeartesanato

-RevitalizaraPraçaDuquedeCaxiasvisandoincrementaroturismolocal

-RevitalizaraAvenidaGuilherminaaumentandooleitocarroçável

-DarcontinuidadeàpavimentaçãoAv.RobertodeAlmeidaVinhas

-ReurbanizaraAv.NossaSenhoradeFátima

-PavimentareampliarnatotalidadeaAv.doTrabalhador

-ReurbanizaroCanalFoaudBackcomcalçadaseacessibilidadetransformando

olocalemumespaçodelazer

-Prosseguircom asobrasderevitalizaçãodocalçadãoatéSolemar,incluindo

recapeamentodaavenidadapraia

-Concluirúltimaetapaderevitalizaçãodaorlacomareformadosquiosques

-Implantarrampasdeacessodocalçadãoparaapraia,naalturadecada

quiosque

-ReformaraáreadeRadiopatrulhamentoAéreoadaptandoolocalparareceber

maisumaaeronaveparafazeropatrulhamentodaregiãoefuturamentereceber

aeronavedesaúde

-Implantara fase2 do Centro Expandido do Boqueirão,abrangendo o

quadriláteroformadoentreaRuaPernambucoatéaMarechalHermesea

avenidadapraiaatéaMarechalMallet

-ExigirdaSabespatrocadaredeantiga,deamianto,nosbairrosForte,

Guilhermina,Aviação,TupieOcian,com objetivodeeliminarburacosetodos

desníveis,provocadospelaerosãoparatrocadosbloquetesporpavimentação,

assimcomofeitonafase1eseráfeitonafase2dasobrasdoCentroExpandido

doBoqueirão

-RealizarobrasnoCanalOcian,aumentandosuacapacidadedevazão,para

evitaralagamentosnaregiãoentreasruasD.PedroeOceanicaAmábile

-Pavimentarnovasviasabertasoficialmente

-Jáexecutados95%dasobrasdemacrodrenagem(canaisdegrandeporte),dar

prosseguimentoaobrasdecanalizaçãoabrangendooscanaisAclimação,



América,VilaSônia,DEReJaponeses

-Estudaremapearamicrodrenagemdacidade,verificandogargalosexistentes

nasmicrobaciasparagradativamentereformaratubulaçãoparareduziráreasde

alagamentos

-RealizarobrasnoCanalSãoSalvador,aumentandosuacapacidadedevazão

para solucionaralagamentos na região do Bairro Guilhermina (rua São

Salvador–PraçaPortugal)

-ImplantarcalçadasnaAvenidaMinistroMarcosFreire,semelhanteaorealizado

naAlmeidaVinhas

-RevitalizaraAvenidaVicentedeCarvalho-trechoentreaKennedyeaAvenida

Marginal

-RecapearaAvenidaCasteloBrancoentreMirimeSolemar

-RevitalizaroPortinho

-Modernizar/implantarcamposdeFutebolemmaisbairros

-DarcontinuidadeàiluminaçãodaViaExpressaSul

-Prosseguircomprojetodeemplacamentodetodasasruasenumeraçãodos

imóveis

-ReurbanizaraAvenidadoCidadão,incluindoalargamento,calçadas,abrigode

pontosdeônibuscomoobjetivodemelhorarotransportecoletivo

-ReurbanizaraAvenidaDiamantinoMourão(marginalàrodovia)notrechoMelvi

-Ribeirópolis,com recapeamento,calçadas,cicloviaseabrigosparapontosde

ônibus

-Finalizaraconstruçãodasedequereunirátodososconselhosmunicipaisde

PraiaGrande

Educação

-DesenvolvereaprimoraroprogramaJovem Doutor,em parceriacom aUSP

visandoabrangeromaiornúmerodeestudantes

-PromoverqualificaçãojuntoaoSebraeparaqueosprofessoresincorporema

suasaulasaMatemáticaDoméstica



-Continuargarantindoainclusãodascriançasportadorasdenecessidades

especiaisnarederegulardeensino.

-EntregaraETIM(EnsinoTécnicoIntegradoaoMédio)Guilhermina

-LutarpelaampliaçãodaofertadevagasnaFatec

-LutarpelaampliaçãodaofertadevagasnaETec

-LutarpelaampliaçãodaofertadevagasnaETIM

-Ampliarvagasemcreches

-Ampliarvagasemeducaçãoinfantil

-Ampliarvagasemensinofundamental

-Buscarparceriacom instituiçõesnointuitodedisponibilizarmaisvagasem

cursosprofissionalizantes

-ImplantaroprogramaGibidoBem,deestímuloàleituradesdeaprimeira

infância,nasgibitecasdascrecheseescolasdeEducaçãoInfantil

-Implantar,noâmbitodosconselhosmunicipais,cursosdeformaçãode

cidadãosparacapacitarseusintegrantesdentrodaóticadaparticipação

responsável

-Continuarincentivandoaformaçãocontinuadadoseducadoresdeapoio,

professoreseequipetécnica,comaofertadecursosecapacitações,incluindoa

JornadaPedagógicaeaSemanadoEducadordeApoio

-Continuarampliandoonúmerodebibliotecaspúblicas,paraousogeralda

população

-AmpliaronúmerodealunosnoSuperEscola

-Continuarfazendo gestões para a implantação de cursos técnicos e

profissionalizantes

-Continuartrabalhodelutapelavindadenovasuniversidadespúblicas

Trânsito

-Fomentararealizaçãodemaiscampanhaseducativasparaum trânsito

consciente



-Continuaraimplantarsinalizaçãoviáriaconstante

-Implantarsemáforosinteligentes

-Continuarimplantaçãodesemáforoscombotoeirasparadeficientes

-Ampliarefetivodeagentesdetrânsito

-DotartodoocontingentedoTrânsitodeequipamentosnecessáriosaomelhor

desenvolvimentodesuasatividades

-Cuidardaconstantecapacitaçãodosagentes,incluindoagentilezanotrato

comopúblico

-Solucionargargalossurgidosapósaumentononúmerodeveiculosdacidade,

comoosconflitosexistentesnosretornosetravessiasnaMallet,RotatóriaA

Tribuna,Av.SãoPauloeregiãodaAviação,entreoutros

-Reforçarinvestimentosparaimplantaçãodemaissistemasbinários

Transporte

-Revertrajetosdelinhasdeônibusvisandoatendermaiornúmerodemunícipes

comeficiência

-Implantaroscorredoresdeônibusnasviasmarginais

-Ampliaramobilidadeurbana,melhorandocalçadas,guiasesarjetas

-IntensificaroprogramaCiclistaCidadão

-Ampliararededecicloviasnacidadevisandomelhoraramobilidade ea

qualidadedevida

-Implantarmaisbicicletáriosemviaspúblicas

-Aperfeiçoarmeiodigitaldehorárioeitineráriodosônibus

-Continuarintegraçãodotransporteaosistemademonitoramentoporvídeo

-PersistirnaimplantaçãodoVLTatéoTerminalRodoviárioTudeBastos

-Promoverestudosderedimensionamentodosistemadetransportemunicipal

parasuaadequaçãoaoVLT



-Reformarterminaisdeônibus

-Concluiracolocaçãodecoberturasnospontosdeônibus

-Daracessibiidadeatodosospontosdeparadadeônibus

-Facilitarprocedimentos para retirada e renovação das carteirinhas de

gratuidadedotransportecoletivoparadeficientes

-Modernizareampliarafrotadetáxidacidade

PromoçãoSocial

-AmpliaracapacidadedeatendimentodoCentroPop

-AmpliaronúmerodevagasnaCasadeEstarFerdianoAlvesdeOliveira

-Oferecercursosdequalificaçãoe/ougeraçãoderendaaosatendidosnaCasa

deEstareCentroPop

-Firmarparceriascomentidadesquedesenvolvamotrabalhodereabilitaçãoem

comunidadesterapêuticasvoltadaaosdependentesquímicos

-ConstruirnovasunidadesdoConviver

-AmpliaraofertadevagasdosPICseCAFEs

-AmpliareaprimoraroatendimentonaCrechedoIdoso

-ConstruirumanovaunidadeparaaCrechedoIdoso

-Ampliarnúmerodepraçascomequipamentosparaexercíciosespecíficospara

osidosos

-IncrementaracademiasdeGinásticanasunidadesdoConviver

-Continuarprogramasdegeraçãoderenda

-ContinuarpromovendoatividadestemáticasnasunidadesdoConviver

-ModernizaroLarSãoFranciscodeAssiseampliarofertadevagas

-Implantar integralmente o novo Plano de Acolhimento de crianças,

adolescentesejovens,dentrodaproteçãopreconizadapeloECA,com o

reordenamentotécnicoefísico,descentralizandooatualmodeloeimplantando



quatrounidadescomperfilderesidência

-AmpliaratendimentonoscentrosdereferênciadeAssistênciaSocial(CRASe

CREAS)eaprimoraroSUAS(SistemaÚnicodeAssistênciaSocial)

-PromoverareestruturaçãodoConselhodeSegurançaAlimentar

-Ampliaratendimentosdeprojhetosvoltadosapessoascomdeficiência

-IncentivarsetorprivadoaviabilizarprojetosdeimplantaçãodeRepúblicasdos

Idosos

-Continuarpersistindonalutapelaformaçãodeconsórcioregionalpara

implantaçãodeclínicaderecuperaçãodedependentesquímicos

-Prosseguirauxiliando a capacitação de pessoalpara as comunidades

terapêuticasvoltadasàrecuperaçãodedrogados

-Insistirnalutapelacriaçãodacasaregionalparaasmulheresvitimizadas,de

acolhimentotemporárioaesposasefilhosvítimasdaviolênciadoméstica

CulturaeTurismo

-Criarumprogramadeestímuloaosartistasdacidade

-Renovaraçõesembuscadaidentidadelocal

-ConsolidaroCalendáriodeEventosdePraiaGrande

-RevitalizaraCapelaNossaSenhoradaGuia(patrimôniohistórico)

-AmpliaroPíerdoPortinho

-Oferecermaisconfortoparaartesãoseturistascomarevitalizaçãodaspraças

queabrigamfeirinhas

-Continuarfeira de artesanato itinerante contemplado diversos espaços

utilizandoespaçosmultiusoscomoosqueabrigamasfeirasconfinadas

-Revitalizarascalçadasdasgrandesavenidasecentroscomerciais,inclusive

comacessibilidade

-Ampliarpara mais bairros o programa Sexta Musical,priorizando a

apresentaçãodebandaslocais



-Estudaraimplantaçãodefeirinhasdeartesanatoembairrosdistantesdapraia

-Utilizarosespaçosdemúltiplouso(feirasconfinadas)parapromovershowsde

artistaslocais,reservandoáreaparafuncionamentodefoodtrucks

-Buscarmeiosdecriarcorposestáveisdeteatroedança

-Buscarmeiosdecriargrupodedançaderua

-Buscarmeiosdecriarorquestramunicipal

-Promoverumfestivalpopulardearte,reunindomúsica,dançaeteatro

-ModernizarsistemasdesomeiluminaçãodoPaláciodasArtes

-PrepararpessoaleatividadesparaaSemanadaCulturaCaiçara

-BuscarmeiosparaacriaçãodaCasadoArtesão

-ImplementaraçõesdeincrementoaoMuseudaCidade

-Implantarmedidasqueassegurem maioreducaçãoedivulgaçãoacercado

patrimônioculturaldomunicípio

-Buscarmeiosparaarealizaçãodefestivaldegastronomia

-IncentivarreuniõesedebatesdoConselhoMunicipaldeTurismo

-Promovercursosdequalificaçãonosetordeserviçosparaincrementodo

Turismo

Habitação

-ManteratualizadoCadastroÚnicodeMoradoresqueserãocontempladosnos

projetoshabitacionais

-ContinuarcomprojetosdeRegularizaçãoFundiáriadeNúcleosHabitacionais

-IdentificarpossíveisNúcleosHabitacionaisasereminseridosnoProgramade

RegularizaçãoFundiária

-Negociarcom oMinistériodasCidadesaliberaçãojuntoàCaixaFederaldo

financiamentodosconjuntospopularesdehabitaçãoquejátêm projetose

licitação concluídos,como os dos bairros Santa Marina,80 unidades

habitacionais;Esmeralda(Silmara),75unidades;SítiodoCampoI,41unidades;



SitiodoCampoII,dezunidades;AntárticaI,noveunidades;ImperadorVeVI,

com268unidadeseVilaSôniaI,153unidades

-Negociarcom oMinistériodasCidadesaliberaçãojuntoàCaixaFederaldo

financiamentodosconjuntosquejátêm terrenosdisponibilizadoseaguardam

autorizaçãoparalicitação,comoosdosbairrosImperadorVII,VIII,IXeX,com

um totalde851unidadeshabitacionaiseVilaSônia(Calipal),com 1590

unidades

-Negociarnovosrecursoscom oMinistériodasCidadesparaaliberaçãode

financiamentodenovosprojetoshabitacionaisjáplanejados,comoosdos

bairrosSantaMarina(II),com 1500unidadeshabitacionais;Melvi(ABC),com

150unidades;Maracanã,70unidades;VilaSônia(II),20unidadeseRibeirópolis

(Japurá),com68unidades

MeioAmbiente

-Lutarpelaampliaçãodapolíticareversademateriaisutilizadoscomolâmpadas,

pilhas,componentesdeInformática,comofoifeitocompneuseóleodoméstico

-Estudareestimularaimplantaçãodeumausinadelixoparatratamento

adequadodomaterialorgânico,visandoareduçãodecustonotransportedolixo

-Darcontinuidadeaspalestraseoficinasvisandoaconscientizaçãodealunos

deescolasmunicipaissobreaimportânciadoMeioAmbiente

-Promoverações visando estimularno cidadão as boas práticas e

conscientizaçãoambiental,fomentandoedivulgandomedidasquedespertem

maiorconsciênciasobreaurgêncianapreservaçãodoambiente

-Aprimoraroserviçodecoletaseletiva

-Intensificarafiscalizaçãoambientalvisandoimpedirinvasõesdeáreasde

preservação

-IntensificarafiscalizaçãosobreodescartedeResíduosdaConstruçãoCivil

-ContinuaroprogramaEsgotoCertodedetecçãodeligaçõesclandestinasde

esgoto

-Conscientizarsobreosefeitosnocivosdapodadrástica

-Estimularaampliaçãodearborizaçãourbananomunicípio



-Criarnovosparquespúblicos

-Incrementaroviveiromunicipal

-Adquirirnovosemodernosequipamentosparaaprimorarafiscalizaçãonoque

tangeapoluiçãosonora

-Substituirgradativamente,nailuminaçãopública,aslâmpadasatuaispela

iluminaçãoLED,parareduzirdanosambientaisegastosdeenergia

-Implantarpólogeradordeenergiasolarnoantigoaterrosanitário

-Exigir,nonovocontratodeconcessãodosaneamentobásico,aimplantaçãode

100%derededeesgotosaté2022

-Estabelecerregrasdereusodeáguaem novasedificaçõesdegrandeporte,

comoenfrentamentoacriseshídricas

-Exigirdefuturasedificaçõesáreaspermeáveisdeformaanãosobrecarregaro

sistemadedrenagemeevitaralagamentosnasviaspúblicas

Juventude

-ConsolidaraSubsecretariadeJuventudecom aentregadanovasede

melhorandosuascondiçõesdefuncionamento

-RealizaroprogramaJovemCidadãoparaestimularaparticipaçãodosjovens

naspolíticaspúblicasdomunicípio

-CriarumaFeiradaJuventudeparaqueosjovenspossamexporsuasartese

habilidades,emtodasasáreasartísticas

-Prosseguircom oprojetoJuventudeLegal,quelevapalestrasdeinteressea

jovensaescolaspúblicaseparticularesdeEnsinoMedio,em parceriacom as

secretariasmunicipais

-Prosseguircom oprojetoSom naPista,quedáoportunidadeparabandase

cantoresdacidadeexporem seustrabalhosnasPistasdeSkatedaCidade,

reunindoesporteemúsica

-ConsolidaraSemanadaJuventude,deatividadesvoltadasaosjovens,em

parceriacomassecretariasmunicipaiseoutrosórgãos

-DarcontinuidadeàSemanadoHipHop,realizadanomêsdemaiocom



atividadesvoltadasparaosapreciadoresdaarte

-AmpliaraindamaisaFeiradoEstudante,naqualsãoreunidasdiversas

instituiçõesdeensino,queexpõemseuscursoseoferecidotransportegratuito

aolocaldesuarealizaçãoaalunosdoterceiroanodoEnsinoMédio

-Incentivaraparticipação efetivadosjovensno Conselho Municipalde

Juventude

-BuscarmeiosdelançaroPrêmioAmigodoJovemparahomenagearpessoas

ouentidadesquecolaboramcomajuventudeemváriasáreas

-Promovercampeonatodeesportesradicaisnaspistas

-Criaroficinasdeformaçãoparamanutençãodeequipamentosdeinformática

utilizandomaterialdescartadopelapopulaçãoequeestejaarmazenadoesem

usonaPrefeitura

-ContinuarrealizandoasconferênciasdaJuventude

FuncionalismoMunicipal

-Revisarfaixassalariaiscriandoequiparaçãoentrecategorias

-Motivarfuncionáriospúblicosassegurandomelhorescondiçõesdetrabalho

-MelhoraraestruturaefuncionamentodaMedicinadeTrabalho

-ConstruiranexonoPaçoMunicipalparaabrigarsecretariasqueestãoem

outrosbairroseparaabrigarnovoRefeitórioeespaçodeconvivênciaapós

refeição

-Concluirestudosdenovosplanosdecarreira,viabilizandoasuaimplantação

gradativanamedidadoretornodocrescimentoeconômico

-Otimizarosrecursoshumanosparaproduzirmaisparaacomunidadecom

menosnovascontrataçõesparaconstruiroequilíbriofinanceironecessárioa

implantaçãodosplanosdecarreiraeoutrosbenefícios

-Criarprogramasdeincentivosalarialaoservidorcombasenomérito

-Intensificarcursosdecapacitaçãoedeatualizaçãoprofissional


