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Este Plano de Governo foi elaborado com a ampla participação dos 

militantes do PSDB, PTB, DEM e PTdoB , assim como dos candidatos à 

vereador, a prefeito e vice-prefeito, além de toda a comunidade de Cubatão. 

Participaram da elaboração deste Plano de Governo: professores, médicos, 

engenheiros, arquitetos, administradores, advogados, jornalistas, assistentes 

sociais, psicólogos, técnicos de várias áreas profissionais, além de líderes 

sindicais, servidores municipais, líderes comunitários e cidadãos de todos 

os bairros e cantos da cidade. 

 

 

“Cubatão precisa mudar! 

Mudar a forma de governar 

olhando sempre cada 
cidadão ou cidadã como o 

bem maior de uma cidade.” 

 
 

SANEAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 

Apesar da queda de receitas, consequência da crise econômica na qual o 

país está mergulhado e principalmente da ineficiência do governo em 

manter a atividade industrial e os postos de trabalho, Cubatão é uma cidade 

com enormes potenciais e passíveis de recuperação imediata. 

Faremos uma reavaliação do cenário econômico e vamos revolucionar as 

atividades com foco em uma nova vocação do município com o objetivo de 

garantir emprego a todos os trabalhadores e projetar Cubatão para que 

continuemos sendo o motor da economia regional e nacional.  

 

SAÚDE  
 

A saúde é um bem maior, que precisa ser preservado. E isso é um direito de 

todos os cidadãos de Cubatão. 

Atualmente o município de Cubatão está sofrendo com a saúde pública, 

que se encontra na UTI, agonizando. A população está passando por 

momentos de grande insatisfação, em Cubatão, há uma saúde 

desorganizada, que mal atende às necessidades básicas da população, além 
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de estruturas essenciais abandonadas, há falta de leitos e médicos 

especializados. 

 

Principais Propostas: 
 

 Vamos reorientar a saúde de Cubatão para a ação antes da doença: a 

medicina preventiva, o médico de família, os exames periódicos, as 

campanhas de saúde e a vacinação. 

 

 O atendimento da população na área de saúde deverá ser 

consideravelmente melhorado e humanizado. 

 

 O cidadão deverá ser tratado com todo o respeito e deverá ser o 

centro de todas as atenções 

 

 Vamos informatizar toda a área de saúde da cidade, utilizando o que 

há de melhor em processamento eletrônicos de dados utilizados no 

país, a exemplo do que é oferecido em hospitais como o Sírio 

Libanês, o Albert Einstein e o INCOR (Instituto do Coração). 

 

 Vamos garantir que todos os recursos públicos para a saúde sejam 

realmente aplicados em benefício da população, sem desvios, sem 

desperdícios e sem malfeitos. 

 

 Vamos construir a Policlínica - Centro de Especialidades, que será a 

coluna vertebral da saúde. Por meio de uma Central de 

Agendamento, que será o cérebro do sistema, responsável por 

controlar todas as ações da saúde, promovendo as consultas com 

especialistas, controle da distribuição de medicamentos e 

agendamento de cirurgias, exames e consultas. 

A Policlínica de Cubatão será o Poupatempo da Saúde, abrigando 

ambulatórios de diversas especialidades médicas (cardiologia, cirurgia 

geral, cirurgia pediátrica, ortopedia, neurologia, dermatologia, 

oftalmologia, reumatologia, oncologia, otorrinolaringologia, geriatria), 

odontológicas e fisioterapia. Também contará com todo o suporte para o 

diagnóstico, com exames laboratoriais clínico, patológico, radiológico, 

ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, densitometria, 

mamografia, endoscopia, exames proctológicos, biópsias, ECG, 

ecodoopler, ergométrico, eletromiografia e outros serviços para agilizar o 

diagnóstico. Todo o sistema deverá fornecer, em no máximo, 72 horas, 

desde a consulta médica, o diagnóstico com o início imediato do tratamento 
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ou o agendamento para cirurgias ou retorno para os programas do PID 

(Programa de Internação Domiciliar), PSF (Programa de Saúde da Família) 

ou o UBS (Unidade Básica de Saúde). Para agilizar, teremos a Farmácia 

Popular, que fornecerá medicamentos de alto custo e distribuição de 

medicações gratuitas. 

 

 Vamos valorizar todos os profissionais da saúde (médicos, 

enfermeiras, administradores, gestores de saúde e demais 

colaboradores), medida absolutamente necessária para motivar as 

equipes e obter os melhores resultados possíveis. 

 

 Vamos elaborar um cronograma de recuperação salarial de todos os 

servidores municipais da saúde e implantar um plano de cargos e 

salários, com promoções anuais, por mérito e por antiguidade, já a 

partir do primeiro ano de governo. 

 

 Os resultados e as melhorias desta verdadeira revolução na educação 

de Cubatão serão avaliados a cada três meses, com transparência e 

ampla participação da comunidade. 

 

 Proceder à valorização imediata de todos os profissionais da Saúde – 

médicos, enfermeiros, administradores, gestores de saúde e demais 

colaboradores – dentro de um Programa de Motivação, objetivando 

obter melhores resultados para a população; 

 

 Elaborar um cronograma de recuperação salarial de todos os 

servidores municipais da Saúde, e implantar um Plano de Cargos e 

Salários, com promoções anuais por mérito e por antiguidade; 

 

 Garantir a participação em nível de decisão, das entidades 

representativas de usuários e de profissionais de saúde pelos seus 

sindicatos e associações de classe, na formulação, gestão, controle da 

política municipal e das ações de saúde através do Conselho 

Municipal de Saúde, deliberativo e paritário; 
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 Garantir a participação da comunidade nas ações de saúde integradas 

com a União, o Estado e o Município; 

 

 Fazer com que o Fundo Municipal de Saúde realmente atenda as 

necessidades do Município; 

 

 Ampliar e valorizar a equipe multidisciplinar de qualidade de saúde, 

buscando sempre a excelência nos serviços, destacando-o na região; 

 

 Fiscalizar a gestão do Hospital Modelo, através de uma Central 

Reguladora, que observe e acompanhe atendimentos e internações, 

mantendo notificações periódicas ao Conselho Municipal de Saúde; 

 

 Promover levantamentos estatísticos sobre morbidade hospitalar e 

complicações do parto e puerpério, em períodos comparativos, para 

orientação das políticas de saúde; 

 

 Instituir cursos continuados obrigatórios, preparatórios de 

relacionamento público, aos funcionários das unidades de saúde do 

Município, objetivando a melhor humanização do atendimento; 

 

 Implantar o Programa de Internação Domiciliar, para atender os 

idosos e outras pessoas impossibilitadas de locomoção sem riscos; 

 

 Estabelecer em todas as unidades de saúde, em local próprio e 

visível, painéis informativos ao público de horários, uso adequado e 

direito dos usuários da saúde; 

 

 Expandir as ações de saúde já existentes para novas especialidades 

cobertas pelo SUS: oncologia, broncoscopia e hemodiálise; 

 

 Fazer gestões junto ao Ministério da Saúde/SUS/Secretaria Estadual 

de Saúde, para redimensionar suas ações em Cubatão, adequando-as 

ao crescimento, importância e valor estratégico do Município; 

 

 Dotar as UBS de equipamentos de diagnóstico de urgência. 

 

 Dar atenção especial ao Programa de Ações para Controle do Câncer 

Cérvico-uterino e de Mama, disponibilizando todos os meios de 

apoio aos pacientes e seus familiares; 
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 Implantar Unidades Diferenciadas de Atendimento aos adolescentes, 

com psicólogos e/ou psiquiatras; 

 

 Incrementar os programas continuados de informação, orientação 

preventiva e diagnóstico do diabetes e hipertensão arterial; 

 

 Incrementar e expandir o Programa de Saúde da Família, otimizando 

as ações dos agentes comunitários de saúde, levando-os a todos os 

bairros atuando inclusive no fornecimento de medicamentos aos 

portadores de doenças crônicas. 

 Destacar sempre a Saúde do Idoso e da Criança em todas as ações, 

programas e projetos de Saúde do Município; 

 

 Determinar o pronto atendimento ao idoso nas UBS – Unidades 

Básicas de Saúde, independentemente de marcação antecipada de 

consulta, sendo esse atendimento PREFERENCIAL, imediato e 

individualizado, nos termos da Lei Federal n.º 10.741 (Estatuto do 

Idoso); 

 

 Dar atenção especial ao Centro de Atendimento aos Idosos, 

designando equipe médica própria definitiva (clínico geral, 

cardiologista, geriatra, pneumologista); 

 

 Garantir o fornecimento ininterrupto de remédios básicos à 

população, criando diretrizes rigorosas para que eles não faltem na 

rede municipal de saúde, principalmente os de uso continuado; 

 

 Criar a Farmácia Popular Municipal, centralizada ou não, para 

fornecimento gratuito de medicamentos inacessíveis à maioria pelo 

alto custo, e demais de uso continuado ou prolongado, receitados nas 

unidades municipais de saúde; 

 

 Reestudar e readequar o Plano Municipal de Saúde, em face de 

novas prioridades estratégicas municipais, inclusive com foco no 

deslocamento e assentamento de grande contingente populacional 

das Cotas e de áreas de risco em novo espaço territorial do 

Município, adensando núcleos existentes e expandindo a demanda 

por serviços de saúde nessas áreas e entorno; 
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 Criar Programas de Educação Nutricional e promover alternativas 

com foco na saúde do munícipe; 

 

 Informatizar todo o Sistema de Saúde do município, do atendimento 

ao diagnóstico; 

 

 Implantar o Sistema de transparência da Saúde; 

 

 Reorganizar todo o setor de vigilância sanitária, epidemiológica e 

zoonose, readequando suas instalações e pessoal; 

 

 Implantar uma UPA na região dos Bolsões. Ampliar o horário do 

atendimento das UBS até às 21h00min h, implantando o 3º turno 

médico e agilizando o atendimento às ações de saúde preventiva. 

Melhorar as condições e ações do setor de transporte e remoção de 

urgências e emergências, que conduzem pacientes para hospitais 

dentro ou fora da região, dando preferência aos serviços municipais, 

e, após, aos filantrópicos ou da rede conveniada. 

 

 Promover o Programa Escolar de Iniciação à Prevenção da Saúde na 

rede escolar do município. 

 

 Construir sede própria para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS 

II) e implantar o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool 

e Drogas) e o CAPS IJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-

Juvenil), promovendo a melhora do Serviço de Saúde Mental; 

 

 Melhorar as condições de atendimento do Centro de Apoio e 

Inclusão para portadores de necessidades especiais; 

 

 Ampliar o Programa de Saúde Bucal, fazendo com que Cubatão seja 

uma cidade referência nesse atendimento; 

 

 Reequipar o Pronto Socorro Infantil, dotando-o de atendimento 

melhor e mais eficiente; 

 

 Implantar um Núcleo de Hemoterapia e Hematologia; 

 

 Ampliar e dar atenção especial ao Programa de Atendimento, 

Orientação e Acompanhamento de Gestantes Adolescentes; 
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 Readequar a Policlínica de Cubatão, nela instalando ambulatórios de 

diversas especialidades médicas, odontológicas e fisioterápicas; 

 

 Criar um Centro de Diagnóstico Cardiológico; 

 

 Criar dentro da Policlínica de Cubatão ou em local separado, o 

Laboratório de Saúde Pública Centralizado, reunindo todos os 

serviços de diagnóstico clínico, patológico, radiológico, 

ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, densitometria, 

mamografia, endoscopia, exames proctológicos, biópsias, ECG, 

ecodooper, ergometria, eletromiografia e outros, em local único, 

mesmo que sejam os resultados produzidos por laboratórios 

particulares conveniados, facilitando e agilizando o tempo de 

resposta ao usuário, em período satisfatório de 72 horas após o 

encaminhamento médico; 

 

 Fazer com que todo o diagnóstico tenha imediato tratamento ou 

agendamento para cirurgia, ou retorno para os programas do PID – 

Programa de Internação domiciliar, ou PSF – Programa de Saúde da 

Família, ou UBS – Unidade Básica de Saúde; 

 

 Retornar as ambulâncias 24 horas para os bairros mais distantes ou 

de populações mais adensadas; 

 Restabelecer a capacidade de internação do Hospital Modelo, 

recuperando o total de vagas para os estimados 310 leitos existentes 

quando da sua construção e operação há mais de 15 anos; 

 

 Fazer com que as instituições privadas de saúde conveniadas ou 

terceirizadas de direito público com o sistema Municipal de Saúde 

ou aquelas conveniadas com o Sistema Único de Saúde/SUS 

disponibilizem sempre os registros de atendimento à fiscalização do 

setor público. Nas questões de controle de qualidade e informação, 

deverá haver a disponibilização a qualquer munícipe interessado, 

através da sua entidade representativa ou comunitária de bairros; 

 

 Reestruturar o Centro de Controle de Zoonose e o Canil Municipal, 

adequando as instalações e seu funcionamento para a melhoria do 

atendimento e da qualidade dos serviços prestados ao público; 

 

 Reforçar e dar atenção especial ao Centro de Referência do 

Trabalhador (Cerest). 
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 Instituir e implantar um programa específico para o combate à 

desnutrição infantil, inclusive com a complementação de renda 

utilizando recursos do tesouro municipal. (LOM). 

 

EDUCAÇÃO  
 

A Educação será nossa maior prioridade. Só através da educação, vamos 

construir uma cidade e um futuro melhor para todas as nossas crianças e 

jovens. 

 

Principais Propostas: 

 

 A Educação deverá ser orientada para a vida, para o trabalho e para a 

saúde. É preciso garantir que todos os recursos públicos para a 

Educação sejam realmente aplicados em benefício da população, sem 

desvios, desperdícios e malfeitos.  

 

 Valorização de todos os profissionais (diretores, professores, 

orientadores pedagógicos, assistentes, inspetores de alunos e demais 

colaboradores), medida absolutamente necessária para motivar as 

equipes e obter os melhores resultados possíveis. Revendo a 

legislação educacional, assim como as concernentes aos profissionais 

da educação; 

 

 Descentralizar o atendimento das creches em período integral nos 

bairros. Não mais necessitando que as crianças se desloquem de seus 

bairros para outras localidades como atualmente está acontecendo; 

 

 Restabelecer o piso salarial profissional justo e digno ao 

professorado, elaborar um Cronograma de Recuperação Salarial de 

todos os servidores da Educação, revisar e adequar à realidade atual 

a lei que institui o Plano de Carreira e implantar um Plano de Cargos 

e Salários, com promoções anuais por mérito e por antiguidade, 

garantindo as diretrizes traçadas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB. (LOM); 

 

 Restabelecer os programas de incentivos e subsídios parciais ou 

totais aos cursos de aperfeiçoamento do magistério municipal, 

através de um Plano de Valorização Profissional para toda a classe: 

diretores, professores, orientadores pedagógicos, assistentes, 
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inspetores de alunos e demais colaboradores, com instalação de um 

cronograma de atividades de aperfeiçoamento e capacitação dos 

profissionais da educação, como também a efetivação de um trabalho 

constante de motivação pessoal e profissional; 

 

 Conceder a oportunidade de afastamento da sala de aula regular, ao 

professor que comprove mais de 25 anos de magistério, dando-lhes a 

alternativa de exercerem sua função em unidades de aprendizagem 

não regulares em que se faça necessária a presença de professor, 

como por exemplo: parques ecológicos Cotia Pará e Perequê, onde 

ministrem aulas de Educação ambiental; Fábrica da Comunidade, 

onde ministrem aulas de artesanato; Estação das Artes, onde 

ministrem aulas de arte, e em projetos diversificados coordenados 

pela SEDUC, espelhando essa medida um respeito e uma 

preocupação ao possível desgaste por tempo de serviço do 

profissional, além de colaborar para a qualidade profissional e 

educacional; 

 

 Determinar que as chefias da área de Educação fossem compostas 

unicamente por profissionais de carreira da Prefeitura, favorecendo o 

comprometimento e a experiência na área; 

 

 Criar o cargo de professor substituto, para suprimento de possível ou 

ocasional falta de docentes às aulas, evitando o prejuízo ao 

aprendizado dos alunos; 

 

 Dar autonomia aos diretores das escolas, para que possam interagir 

com a comunidade onde se situam, desenvolvendo programas 

próprios da sua escola voltada para a aproximação com essa 

comunidade; 

 

 Criar a Casa do Professor, um centro destinado à convivência de 

educadores, proporcionando espaços para palestras, oficinas 

dinâmicas, cursos, terapias entre outros eventos destinados à 

valorização e investimento nos educadores; 

 

 Instituir a Semana do Educador, um espaço anual no mês de outubro, 

reservado para cursos, aperfeiçoamento e valorização dos 

educadores, em comemoração ao Dia do Professor; 

 

 Instituir o Prêmio Aluno do Ano, para premiação de alunos de 

educação infantil II, ensino fundamental I e II e ensino médio das 
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redes municipal, estadual federal e particular, que apresentarem 

melhor rendimento escolar comprovado por teste; 

 

 Implantar uma linha pedagógica que defina o perfil da educação de 

Cubatão, promovendo uma reforma curricular eficiente; 

 

 Implantar programa de avaliação da qualidade do ensino, realizados 

a cada semestre, com total transparência e ampla participação da 

comunidade; 

 

 Implantação de um sistema de avaliação periódico e unificado, com 

base nos sistemas já existentes como: SARESP, PROVINHA DO 

BRASIL, entre outros, como indicativo do processo de 

aprendizagem; 

 

 Implantar um programa de informação e transparência da educação, 

através de reuniões realizadas a cada três (3) meses, com ampla 

participação da comunidade e com publicação de informações 

completas sobre receitas arrecadadas e transferência de recursos 

destinados à educação nesse período, discriminadas por nível de 

ensino; (LOM) 

 

 Criar um suporte jurídico para a SEDUC, com função exclusiva de 

apoio legal, composto de profissionais qualificados da própria 

Prefeitura, em amparo às ações da SEDUC e ao Conselho Municipal 

de Educação; 

 

 Incentivar a atuação do Conselho de Escola, através da participação 

de pais, alunos, educadores e comunidade escolar, como forma de 

autogestão; 

 

 Implantar a Gestão Democrática Compartilhada nas unidades 

educacionais, promovendo a descentralização do poder e a 

participação efetiva de todos os envolvidos na Educação; 

 

 Implantar uma Rede Digital de Comunicação, interligando todas as 

escolas à SEDUC, facilitando a comunicação instantânea e 

agilizando os processos informativos, administrativos e pedagógicos; 

 

 Estabelecer a informática como Recurso Didático no ensino 

fundamental; 
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 Reformular os critérios de preenchimento do Conselho Municipal de 

Educação nos moldes do Conselho de Saúde, garantindo a 

participação da comunidade como um todo, através de membros 

escolhidos dentre entidades legalmente constituídas, sendo 

comunitárias, estudantis, classistas e sindicatos, em paridade com os 

representantes do magistério, do Município e do Estado; 

 Garantir a aplicação efetiva e exclusiva ao ensino, dos 25% mínimos 

da receita resultante de todos os impostos diretos ou provenientes de 

transferências procedentes da União e do Estado, exclusivamente na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e aperfeiçoamento do 

magistério direcionado à satisfação da população, excluídas desse 

percentual as despesas com encargos trabalhistas, com pessoal ou 

extranumerário, obras e serviços e material de consumo, e outros 

alheios à disciplina de educação; (LOM) 

 

 Subsidiar com recursos da educação, quando necessário e na forma 

da Lei, Escolas Comunitárias comprovadamente capacitadas, desde 

que atendidas às prioridades da rede de ensino do Município; (LOM) 

 

 Restabelecer e incrementar a oferta nos bairros, de ensino noturno 

regular e supletivo adequado às condições do educando, 

principalmente aos que já ingressaram no mercado de trabalho; 

 

 Construir novas unidades escolares em conformidade com as 

expansão e urbanização do município; 

 

 Providenciar Documentos que atestam a segurança das unidades 

escolares municipais (Laudo da vigilância Sanitária e Auto de 

vistoria do Corpo de Bombeiros); 

 

 Criar Unidades de Ensino Profissionalizante, em nível de 2.º grau, 

que capacitem os jovens estudantes para o primeiro emprego, e 

implantar diretamente ou por convênios cursos profissionalizantes e 

de capacitação, gratuitos, nos bairros; 

 

 Oferecer formação técnica profissionalizante a todo estudante 

matriculado no Ensino Médio na rede estadual e nas escolas do 

Município, dentro de áreas de real necessidade do mercado de 

trabalho da região, de modo concomitante (ensino médio + 

profissionalizante), em parceria entre Município e Estado; 
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 Disponibilizar cursos preparatórios gratuitos para ingresso na Escola 

Técnica Federal; ETEC e Universidades.  

 

 Disponibilizar de forma direta ou por convênios, cursos pré-

vestibulares gratuitos para alunos carentes;  

 

 Criar programa de financiamento ao estudante carente, para ingresso 

na faculdade; 

 Restabelecer o transporte escolar para alunos de nível técnico e 

superior; 

 

 Implantação de um sistema de suporte de transporte, que viabilize 

atividades extraclasses; 

 

 Estabelecer programa de Passe Livre para todos os estudantes, em 

qualquer grau, do Município; 

 

 Criar ou conveniar para que haja núcleos de informática e línguas 

estrangeiras nos bairros; 

 

 Implantação de um Centro de Educação Supletiva, não presencial, 

para atendimento à comunidade operária; 

 

 Criar núcleos de alfabetização de adultos em todos os bairros 

periféricos, como forma de erradicar o analfabetismo; 

 

 Criar o Programa Agentes de Educação nos bairros, como forma de 

detectar casos de fuga escolar, identificar carências sociais 

relacionadas, promover orientação de pais e responsáveis e proceder 

aos encaminhamentos necessários aos órgãos do Poder Público; 

 

 Implantar o Programa Toda Criança na Escola, disponibilizando 

sempre as vagas necessárias no próprio bairro, ampliando ou 

construindo novas unidades, observando a obrigatoriedade da Lei 

para aqueles a partir dos 6 anos de idade; 

 

 Implementar  o Programa Suplementar de Atendimento ao educando 

do ensino fundamental com fornecimento gratuito de material 

didático-escolar, além de transporte, alimentação e assistência 

médica no próprio estabelecimento escolar; 
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 Instituir um projeto piloto de escola com período integral na 

educação infantil e no ensino fundamental, garantindo a permanência 

em período integral a todas as crianças matriculadas, oferecendo 

atividades Complementares de caráter formativo, abrangendo 

esportes, artes, meio ambiente e informática, complementando a 

proposta já direcionada para a faixa etária, prevenindo riscos em face 

da carência familiar; 

 

 Reformar e proceder à manutenção de todas as unidades escolares do 

ensino fundamental existentes; 

 

 Construir e instalar novas unidades de pré-escolas e ampliar as 

existentes para atendimento da demanda dos bolsões 7 e 9, bairros 

que sofreram expansão populacional pelo deslocamento e relocação 

de moradores oriundos das áreas de risco e de áreas constantes do 

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar; 

 Reformar, cobrir e fazer manutenção de todas as quadras esportivas 

existentes nas escolas de ensino fundamental; 

 

 Manter convênios com escolas privadas nos bairros onde haja 

demanda reprimida; 

 

 Construir novas unidades de creches para atendimento integral da 

demanda; 

 

 Instituir a universalização do período integral em todas as creches e 

pré-escolas do Município; 

 

 Instituir noções de Meio Ambiente como disciplina no ensino 

fundamental; 

 

 Implantar nos bairros o Programa Ler Para Crescer, possivelmente 

em bibliotecas volantes em ônibus adaptado, destinadas a despertar 

no público infantil o interesse pela leitura; 

 

 Criar equipe multiprofissional de assistência ao educando, composta 

de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais, 

direcionada ao atendimento da rede municipal de ensino; 

 

 Viabilizar a verdadeira inclusão escolar, disponibilizando em 

unidades regulares, ambientes adaptados e necessários para 
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especificidades, como banheiros, chuveiros, fraldários, enfermarias, 

salas de recurso pedagógico. Além de proporcionar a interação social 

dos portadores de necessidades especiais, disponibilizando recursos 

humanos como enfermeiros, professores especializados e cuidadores; 

 

 Contratar professores especialistas ou capacitar professores da rede 

municipal para o atendimento integral dos portadores de 

necessidades especiais, através de um Centro de Capacitação 

Municipal; 

 

 Implantar Oficinas de Profissionalização e Socialização de 

portadores de necessidades especiais, objetivando a inclusão social e 

a absorção dos mesmos pelo mercado de trabalho; 

 

 Adequar todos os espaços físicos dos próprios educacionais para o 

atendimento de portadores de necessidades especiais; 

 

 Viabilizar a inclusão digital através de aulas de informática 

ministradas por monitores ou professores da rede, que atuarão por 

meio de projetos; 

 Aprimorar a recuperação escolar, oferecendo aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem uma oportunidade para que no contra 

turno tenham condições de sanar suas dificuldades, através de 

suporte pedagógico em ambientes preparados para isso, onde tenham 

refeição e contem com assistência de profissionais especializados em 

dificuldades de aprendizagem; 

 

 Reimplantar a Escola de Pais, programa de integração Pais/Escola, 

abrindo espaços para os pais participarem da vida escolar de seus 

filhos, estabelecendo uma relação de confiança com pais e 

educadores, facilitando o processo motivacional na aprendizagem do 

aluno; 

 

 Implantação das práticas cívicas em um cronograma de hasteamento 

da Bandeira nas unidades da rede escolar municipal, com a 

participação de professores, alunos, administração pública e 

comunidade, como forma de aproximar a Escola, a Administração e 

a Comunidade em atos cívicos. 

 

 Criação de um Centro de Vagas, cadastro geral informatizado e 

centralizado, com informações de todas as vagas existentes por série, 
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escolas e localização dessas no Município, para encaminhamento 

emergencial quando a capacidade de determinado estabelecimento 

estiver preenchida e não mais suportar a matrícula. 

 

 Equipar a rede municipal de ensino com Monitoramento Eletrônico 

de Segurança, objetivando garantir segurança para professores e 

alunos de intervenções originadas fora do meio escolar. 

 

 Recuperar, universalizar e popularizar a Biblioteca Municipal e 

proceder à recuperação do acervo bibliotecário existente. 

 

 Melhorar a qualidade nutritiva da merenda escolar, variando as 

opções diárias de cardápio, com acompanhamento de nutricionista 

infantil. 

 

 Criar condições na rede de ensino municipal para o atendimento ao 

deficiente mental, inclusive criando ou construindo salas ou 

estabelecimento especiais a eles destinado. (LOM). 

 

 Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos 

(EJA), visando alcançar uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 

 

 Assegurar o acesso à educação especializada aos alunos com 

necessidades educacionais especiais; 

 

 Resolver situação do cargo de pajem / PDI; 

 

 Garantir e fiscalizar os contratos de empresas terceirizadas 

prestadoras de serviços na Secretaria de Educação. 

 

 Readequar as plantas das unidades escolares para atender as crianças 

portadoras de necessidades especiais.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Sabemos que toda a população de Cubatão está profundamente preocupada 

com a onda crescente da violência na cidade. A atuação mais firme do 

prefeito e do vice, trabalhando juntos, no enfrentamento destas questões de 

segurança, aliada à significativa melhoria dos serviços públicos, em 

especial nas áreas de educação, saúde e assistência social, certamente irão 

refletir positivamente, diminuindo os índices de criminalidade. 
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A pacificação da cidade se dará com o diálogo, o entendimento e a busca 

de soluções para todos os problemas dos cidadãos. 

No nosso entendimento, melhor do que construir cadeias e presídios, será 

construir mais escolas, mais creches, mais quadras desportivas e melhorar o 

atendimento da população em todas as áreas. 

Tratar o ser humano com dignidade será o melhor caminho para conquistar 

o respeito de todos; 

 

Principais Propostas: 

 

 Ampliar o programa de Operação Delegada; 

 

 Implantar a Guarda Civil Municipal Armada; 

 

 Implantar uma central de monitoramento 24 horas, com distribuição 

de câmeras de segurança em pontos estratégicos; 

 

 Trabalhar em conjunto com a Policia Militar, colocando para operar 

as câmeras policiais que por algum motivo estão afastados dos 

serviços de rua; 

 

 Policiamento hidroviário; 

 

 Criação do CAMU – Centro de Atendimento ao Munícipe, 

composto pelos seguintes órgãos: GCM, PM, BOMBEIROS E 

SAMU. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR; 

 

 Promover congressos e seminários visando à prevenção e 

erradicação das drogas; 

 

 Criação do Batalhão da Polícia Militar; 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

COMÉRCIO 

 

Cubatão é um dos principais Municípios de São Paulo e dos maiores Polo 

Industrial do Brasil. 
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 Elaborar um planejamento com o Estado para Desenvolvimento Municipal 

da Micro e Pequena empresa, através da parceria com SEBRAE, SENAC E 

SENAI, para continuar incentivando o empreendedorismo por meio da 

criação de novas áreas do Comércio, Industriais, e hotelaria e do aumento 

da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos aos 

empreendedores individuais e de micro e pequenas empresas e apoio na 

promoção de eventos que estimulem a economia local. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO –

MACRO  

Plano estratégico para a retomada do desenvolvimento econômico de 

Cubatão, com novas vertentes de pensamento sobre a atual capacidade 

produtiva da cidade e, por consequência, a Cubatão que queremos. 

CONCEITO MODERNO DE DESENVOLVIMENTO: 

“É de extrema importância sabermos diferenciar crescimento econômico 

de desenvolvimento econômico, pois é possível uma cidade, região ou país, 

crescer sem alcançar um estágio de desenvolvimento econômico. Em 

síntese, crescimento e desenvolvimento econômico são duas coisas ou 

situações distintas. 

 

Podemos definir crescimento econômico como o aumento da capacidade 

produtiva da economia (produção de bens e serviços). É definido 

basicamente pelo índice de crescimento anual do Produto Nacional Bruto 

(PNB), per capita. O crescimento de uma economia é indicado também 

pelo crescimento da força de trabalho, pela receita nacional poupada e 

investida e pelo grau de aperfeiçoamento tecnológico. 

 

Já o desenvolvimento econômico pode conceituá-lo como sendo o 

crescimento econômico (aumento do PNB per capita), acompanhado pela 

melhoria da qualidade de vida da população e por alterações profundas na 

estrutura econômica. 

 

Como se pode ver, o conceito de desenvolvimento é mais qualitativo, pois 
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inclui as alterações da composição do produto e a alocação dos recursos 

pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores 

de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, violência, 

condições de saúde, alimentação, transporte, educação, higiene e 

moradia). Em suma, podemos afirmar que desenvolvimento econômico é 

algo que combina crescimento com distribuição de renda.” (Carlos 

Escossia  - 25/09/2015 ) 

Indagações importantes: 

O Brasil, atualmente, tem um projeto de desenvolvimento econômico? 

Quais motivos levam o país de tempos em tempos mudar suas prioridades 

de investimento produtivo? 

Quais as razões que levaram a cidade e o país para o atual estágio em que 

se encontra? 

Como fazer a cidade retomar o desenvolvimento no atual estágio 

econômico brasileiro no tocante ao munícipe? 

 

a) Estimulo à livre iniciativa com ênfase ao empreendedorismo, a 

criatividade humana, a pesquisa científica e ao cooperativismo. 

b) Retomada da autoestima do Cubatense, bem como, a necessária 

discussão e implantação de uma política pública que induza a 

manutenção de uma classe média na cidade, além de tornar Cubatão 

uma cidade atrativa do ponto de vista residencial. 

c) Atração de pequenas e médias empresas que insiram suas atividades 

na cidade, incluindo aí: a indústria do entretenimento, a 

modernização do nosso setor comercial e empresas fornecedoras de 

bens e serviços para o nosso parque industrial. 
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Vamos 

a) Iniciar uma mesa de negociação junto ao CIESP e demais 

entidades patronais para inserir a cidade nas discussões 

industriais; 

b) Auxiliar as empresas a buscarem junto aos organismos, fundos, 

fundações e demais instituições nacionais e internacionais de 

crédito recursos suficientes para a modernização total de nosso 

parque fabril. 

c) Debater, nesta mesma mesa, a instalação de indústria de produção 

de bens de consumo e de empresas que agreguem valor aos 

produtos aqui produzidos. Além disso, iniciar um trabalho 

profissional de captação de novas empresas para a cidade, em 

especial, as de linha de montagem que geram poucos resíduos 

poluentes. 

O modelo das parcerias público privadas e sua eventual utilização na 

cidade, haja vista, a crise da PMC; 
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Setores que podem ser concedidos via PPP: 

a) Iluminação Pública Resíduos Sólidos O Atual pátio regular de cargas 

de Cubatão, atualmente, chamado de Ecopátio (Elog). 

b) Edifício Castro: Viabilizar, por exemplo, a reforma e atualização dos 

prédios criando a nova Cidade Administrativa de Cubatão; 

c) Hospital Modelo (manter os atuais leitos SUS, atualização do parque 

tecnológico do hospital, aumento das vagas de UTI e possível 

utilização do excedente de leitos para os planos de saúde diminuindo 

os custos e melhorando a qualidade). 

d) Policlínica (construção e gestão); 

e) Gestão e atualização dos parques ecológicos. 

f)  Teatro Municipal e; 

g) Demais investimentos em obras de infraestrutura com possibilidade 

de gestão pelo empreendedor privado. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

A Assistência Social, a partir da Constituição Federal de 1988, passou a 

integrar o Sistema de Seguridade Social, como política pública não 

contributiva. Portanto, é direito do cidadão e dever do Estado. 

A política de assistência social é composta por programas, projetos, 

serviços e benefícios, que devem ser prestados pelo Estado e, de modo 

complementar, pelas entidades de assistência social. As ações de proteção 

da assistência social devem ser prestadas de forma integrada e articulada 

entre si e com outras políticas sociais e estruturadas para atingir a 

universalidade da cobertura das necessidades e do atendimento de todos 

que dela necessitarem. 

As ações da política de assistência social são organizadas para promover o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a capacidade de 

proteção da família, a Inclusão Social, a autonomia e o protagonismo dos 

indivíduos, famílias e comunidades. 
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Principais propostas: 

 Reestruturar adequadamente o organograma da Secretaria de 

Assistência Social; 

  

 Construir prédio próprio para Secretaria de Assistência Social, 

prevendo espaços acessíveis a todos, sala de reuniões para eventos;  

 

 Adequar e estruturar os CRAS (Centros de Referência de 

Assistência Social) que estão com estruturas físicas inadequadas e 

definir a instalação de outros. 

 

 Implantar/Adequar CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL nos bairros do Centro, Jardim Casqueiro 

(Conjunto Rubens Lara), (atualmente sem acessibilidade e espaços 

incompatíveis), Conjunto Rubens Lara, Vila dos Pescadores e Vila 

Esperança. 

 

 Estruturar e adequar o CREAS Centro (Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social), existente e implantar o 

CREAS Jardim Casqueiro, em local que atenda as necessidades das 

ações. 

 

 Estruturar adequadamente os Conselhos de Direitos (Conselho 

Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal do Idoso, 

Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência e o 

Tutelar e demais Conselhos, com recursos humanos, financeiros e 

materiais). 

 

  Construir o Centro da Juventude em articulação com as outras 

políticas públicas. 

 

 Criar Centros de Inclusão Digital nas áreas de maior 

vulnerabilidade social. 

 

 Garantir e efetivar a transversalidade das ações, por meio de uma 

política Inter setorial entre saúde, educação, trabalho, habitação 

para o atendimento às famílias beneficiárias dos projetos sociais e 

programas de transferência de renda. 

 

 Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio assistenciais, 

definir padrões de qualidade e programar mecanismos de 
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valorização, controle e avaliação dos serviços das entidades 

parceiras da Prefeitura. 

 

 Aumentar a oferta de programas complementares, como capacitação 

profissional, alfabetização de adultos, cooperativismo e ações de 

educação, cultura, esporte e lazer para famílias em situação de 

vulnerabilidade social, priorizando as inseridas em programas de 

transferência de renda. 

 

 Efetivar as políticas de direitos (idoso; PCD; criança; adolescente e 

jovem; mulher; igualdade racial).  

 

 Realizar em parceria com a Secretaria de Educação e Saúde 

campanhas educativas e de sensibilização para prevenção e combate 

ao uso de drogas e as doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

 

 Implantar a Vigilância Sócio assistencial, desenvolvendo 

instrumentos capazes de identificar tendências territoriais e 

regionais, de modo a subsidiar o planejamento das provisões sócio 

assistenciais assegurando a resolutividade e eficácia, definindo 

indicadores, índices e taxas para monitoramento e avaliação do 

modelo sócio assistencial em todas as suas dimensões. 

 

 Ampliar cursos descentralizados junto aos CRAS-Centro de 

Referência de Assistência Social e Rede Complementar 

(Organizações Não Governamentais). 

 

 Implantar programas complementares de capacitação, qualificação 

profissional, inclusão produtiva, associativismo e microcrédito, 

objetivando o desenvolvimento de famílias e pessoas, em especial 

da juventude, para que os beneficiários dos programas sociais 

consigam autonomia econômica e superar a situação de 

vulnerabilidade social.  

 

 Criação do Programa Bolsa Trabalho para jovens de 16 a 24 anos, 

com parcerias com SENAI, Escolas de Informática, CEFET, 

Indústrias do Polo Industrial. 

 

  Implantar o projeto ProJovem Trabalhador, em parceria com a 

iniciativa privada e outras instâncias de governo, visando ampliar o 

atendimento aos jovens entre 15 e 29 anos excluídos da escola e da 

formação profissional. 
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 Reestruturar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, através do (CREAS POP). 

 

 Implantar o Serviço de Acolhimento em República  para jovens 

recém saídos dos abrigos e idosos. 

 

 Implantar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

 

 Implantar o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências 

 

 Recursos Humanos - Reestruturar e adequar o quadro de RH, por 

meio de concursos e alocação de pessoal qualificado de acordo com 

as atribuições do cargo a ser ocupado e a quantidade necessária para 

a execução dos serviços. 

 

 Aprimorar mecanismos de gestão administrativa e financeira, 

alcançando maior eficiência e eficácia no monitoramento dos 

convênios e do financiamento, que constituem instrumentos de 

regulação da parceria com as entidades beneficentes de assistência 

social; 

 

 Implantar política de valorização do funcionário público, contendo 

programa de qualificação e capacitação permanente, que atenda as 

necessidades específicas da demanda da Secretaria. 

 

 Descentralizar o CADASTRO ÚNICO para os CRAS-Centros de 

Referência de Assistência Social com a devida estrutura.  

 

 Criar e estruturar o Serviço de Formação continuada para 

profissionais da rede sócio assistencial do Município 

(governamental e não governamental) e conselheiros de políticas 

públicas. 

  Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência 

social como espaços de democratização, negociação de consensos e 

de gestão compartilhada. 

 

 Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avaliação da 

política pública de assistência social, informatizando toda a rede 

pública de atendimento do Município; 
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 Instituir, por meio de lei municipal, do Sistema Municipal de 

Assistência Social do Município de Cubatão (SUAS Cubatão); 

 

 Respeitar e implantar a lei nº 13.146/2015, de inclusão social, de 

acordo com a LBI. 

 

 Assegurar a acessibilidade das PCD promovendo adaptação de 

calçadas acesso a prédios públicos, o transporte especial, o acesso a 

cadeiras de rodas personalizadas, e órteses e próteses e a 

capacitação de familiares para reabilitação baseada na comunidade, 

de acordo dom o Decreto Federal 5296/04 

 

 Identificar e capacitar educadores físicos para atender o publico 

PCD de diversas deficiências; 

 

 Parcerias com instituições por meio de projetos para investimentos 

em locais e equipamentos específicos para atender o público PCD; 

 

 Estender os projetos  da Fábrica da Comunidade para os bairros 

mais afastados do centro; 

 

 

 Retomar os programas de assistência jurídica gratuita às pessoas 

carentes ou de renda insuficiente, mediante convênio a ser 

celebrado com a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil (Subseção 

de Cubatão); 

 

 Fazer gestões e trazer para Cubatão o programa estadual de refeição 

popular Bom Prato, localizando-o o mais próximo do centro da 

cidade, bem como o Poupatempo que trará maior comodidade à  

população cubatense que não terá que se deslocar às cidades 

vizinhas;  

 

 

MELHOR IDADE 
 

 Garantir atividades de lazer, cultura e turismo para idosos, 

priorizando aqueles em vulnerabilidade social. 
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  Criar projetos que valorizem o saber popular e experiências de 

vida do idoso, garantindo a autoestima e a valorização pessoal 

(contadores de estórias e experiências profissionais). 

 

  Equipar e estruturar os Centros de Referência do Idoso. 

 

 Ampliar Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos 

para idosos em áreas de vulnerabilidade social. 

 

  Criar em parceria com a Secretaria de Saúde a CASA DIA, 

voltado às famílias que necessitam trabalhar e não possuem 

quem possa permanecer em casa cuidando do idoso. 

 

 Criar o programa “Esporte na Melhor Idade”, oferecendo 

atividades para a Terceira Idade com acompanhamento de 

profissionais especializados; 

 

 Preparar e promover, nos órgãos públicos e privados bem como 

nas autarquias, as condições adequadas para que sejam 

cumpridos os preceitos do Estatuto do Idoso, obedecendo às 

preferencialidades nele estabelecidas; 

 

 Promover o lazer para idosos, preferencialmente nos 

locais/bairros onde moram; 

 

 Implantar um programa de passeios coletivos para idosos, com 

acompanhamento, condução e refeição/lanche fornecidos pela 

Prefeitura; 

 

 Fazer gestão para instalação de uma delegacia especializada de 

proteção ao idoso; 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE 

A realidade da juventude cubatense é bem diversificada e, por isso, 

demanda políticas específicas que considerem em especial as dificuldades 
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enfrentadas pelos grupos mais vulneráveis de formação política e 

econômica.  

Em verdade pouco se buscaram políticas direcionadas à juventude. No ano 

de 2013, Cubatão presenciou o engajamento e indignação dos jovens em 

manifestações ocorridas em todo o país. Desta forma, mais do que nunca a 

necessidade de promover os direitos da juventude, contudo, um grande 

desafio para aquele e para aquela que for assumir a prefeitura em 2017.  

A ausência ou a fragilidade das políticas públicas tem interferido 

seriamente nas trajetórias juvenis e enfrentamento das desigualdades. 

Destarte, o PSDB busca sintetizar neste documento, um conjunto de 

propostas de políticas públicas que consideramos fundamentais para o 

próximo governo. 

Fortalecer espaços institucionais capazes de impulsionar políticas públicas 

de juventude de forma Inter setorial e promover a participação dos jovens 

na elaboração e avaliação das políticas. Isso será possível, através da 

adoção das seguintes medidas: 

 

 Dar maior força política e suporte para manter um órgão 

vinculado ao tema juventude, seja secretaria ou coordenadoria, 

que dialogue com as demais secretarias, qualificando e 

ampliando as ações e programas com foco em jovens; 

 Criar espaços de diálogo e suporte para jovens para a 

efetivação de políticas públicas por meio de estações da 

juventude devidamente; 

 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Juventude com a alteração 

de Lei que institua o revezamento da presidência e cadeira por 

organização; 

Integra o programa de políticas públicas a efetivação de um plano 

municipal da juventude que: 

 Incorpore as propostas aprovadas na primeira I Conferência 

Municipal de Juventude; 

 

 Baseie-se num amplo mapeamento da juventude; 
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 Seja fruto de um processo participativo da juventude da 

cidade; 

 

 Criar políticas específicas para ampliar e qualificar a inserção 

dos jovens no mercado de trabalho; 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

 

No ano de 2003 criou-se a Secretaria Especial de Políticas para as mulheres 

do governo federal com status de ministério. Tinha como objetivo 

formular, coordenar e articular políticas que promovam a igualdade entre as 

mulheres. 

No ano de 2004 aconteceu a I Conferência Nacional de Políticas para as 

mulheres. O processo de construção envolveu mais de 120 mil mulheres 

que participaram das plenárias estaduais, regionais e municipais realizadas 

em todo o país.  

Linhas de atuação 

 AUTONOMIA, IGUALDADE NO MUNDO DO 

TRABALHO -  ampliar acesso  das mulheres ao mercado de 

trabalho, autonomia econômica e financeira ( cursos de 

empreendorismo, cooperativismo, comércio) divisão  nas 

tarefas domésticas. 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO SEXISTA  - ações 

dentro das escolas para promover a igualdade  entre 

homens e mulheres, ampliar acesso a educação infantil, 

alfabetização e ensino fundamental para mulheres adultas e 

idosas, valorizar iniciativas culturais para as mulheres. 

 SAÚDE DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS E 

DIREITOS REPRODUTIVOS  - ampliar e humanizar 

atenção integral a saúde das mulheres no SUS, estimular 

planejamento familiar. 

 ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA COM AS 

MULHERES - reduzir índices de violência contra as 
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mulheres, garantir atendimento integral, humanizado e de 

qualidade às mulheres em situação de violência, capacitar 

profissionais da área de segurança pública, saúde, educação 

e assistência psicossocial para a temática da violência. 

Principais propostas: 

 Uso adequado do Centro de Referencia da Mulher dando assessoria 

jurídica, psicológica e assistencial às mulheres que sofrem com a 

violência de quaisquer espécies; 

 

 Casa de vitimização; 

 

 Capacitar os profissionais que atuam diretamente com as vítimas 

para que se tenha humanização necessária; 

 

 Conselho Municipal da Condição Feminina; 

 

 Descentralizar a Fábrica da Comunidade, para que possa ser 

realizados cursos de geração de renda das mulheres dentro da sua 

comunidade; 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 
A responsabilidade ambiental em uma gestão é muito importante, e mais 

importante ainda em uma cidade como Cubatão que está inserida na mata 

atlântica, cercada de rios e cachoeiras, mananciais e manguezais. 
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Guará vermelho, símbolo da recuperação ambiental. 

Foto: Cosipa, publicada no livro Agenda 21 Cubatão 2020. 

 

Principais Propostas:  
 

 

 Reestruturar a Secretaria do Meio Ambiente, dotando-a de pessoal 

técnico e adaptando-a para as suas funções e competências de 

licenciamento e fiscalização; 

 

 Urbanizar a orla dos Bolsões 7, 8, 9 e Jardim Costa e Silva; 

 

 Recuperar e manter em condições adequadas todos os parques 

ecológicos da cidade; 

 Incentivar concursos de fotografias voltados as nossas belezas 

naturais; 

 

 Promover o aprimoramento e a melhoria da coleta seletiva de lixo, 

valorizando os catadores de material reciclável por meio de suas 

associações e cooperativas; 
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 Envolver atletas e participantes de canoagem nos programas e 

campanhas educativas de despoluição dos rios e mangues de 

Cubatão; 

 

 Implantar programas de Educação Ambiental junto à comunidade, 

em todos os bairros de Cubatão; 

 

 Apoiar programas e estudos relacionados a atividades de preservação 

ambiental; 

 

 Desenvolver todos os esforços para alcançar a excelência ecológico-

ambiental, fazendo de Cubatão uma cidade onde o homem promova 

o desenvolvimento com responsabilidade, e seja capaz de respeitar a 

natureza; 

 

 Fortalecimento da capacidade institucional: 

Lei das Parcerias Pública Privada - PPP (lei 11.079/2004) 

Lei dos Consórcios Públicos – CP (lei 11.107/2005) 

Política Nacional de Saneamento Básico (lei 11.445/2007) 

Política Nacional de Resíduos Sólidos ( lei 12.305/2010) 

 

 Seguir orientações da Agenda 21. 

 

 

 

ESPORTE E LAZER 
 

A prática de atividade física tem sido extremamente recomendada por 

médicos de muitas especialidades, como uma das providências mais 

saudáveis e eficazes para o tratamento dos mais variados distúrbios de 

saúde e, principalmente, como no combate ao stress. O esporte quando bem 

estruturados também pode ser visto como meio de ascensão econômica por 

pessoas da classe menos abastada. O Lazer segundo Dumazedier (1976)... 

“é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, 

ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais."  
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A cidade de Cubatão tem recursos naturais e clima propício para 

praticamente todas as modalidades esportivas, possui grande quantidade de 

praças e área de lazer e uma quantidade razoável de clubes, a cidade 

sempre teve como referência a formação de grandes equipes.  

O atletismo, o voleibol, o basquete, o futebol, o handebol, o Clube de 

Xadrez , o caratê, a canoagem, a ginástica rítmica desportiva as equipes de 

artes marciais entre outras. 

Por outro lado após péssimas administrações, a infraestrutura do esporte e 

do lazer no município entrou em colapso não acompanhando o crescimento 

populacional seguido do aumento do número de bairros na periferia da 

cidade, ocasionando um choque entre o aumento da demanda de pessoas 

para utilizarem dos serviços públicos, com a pequena oferta de  

equipamentos e serviços. 

 

DIRETRIZES: 

 
 O Programa Municipal de Esporte e Lazer (PROMEL) proposto contempla 

o crescimento e distribuição da infraestrutura de esporte e lazer do 

município. O cubatense deve ser o principal beneficiado, o programa 

prioriza o bem estar social, a acessibilidade e a valorização da saúde e 

ainda a pratica de atividade física por todos os segmentos da população. 

 

OBJETIVO:          

 
 Mobilizar, os diferentes atores sociais, desenvolver ações com interesses 

em recuperar, organizar e promover o esporte e o lazer na cidade. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

 
 Pesquisa da “demanda” esportiva do município: Predominância 

de serviços de esporte e lazer em bairros centrais, atingindo uma 

minoria da população, caracterizando-se como um serviço público 

excludente, onde a grande parcela da população, inclusive do centro, 

mas principalmente das áreas periféricas não têm acesso aos 

serviços prestados pela Secretaria em questão. 

 

 Problema: Existe uma demanda de pessoas (população) maior do 

que a oferta de serviços e equipamentos de esporte e lazer no 

município. A falta de planejamento, para o esporte de auto 

rendimento assim como a péssima estrutura física dos serviços 

prestados, levou a fuga da população ao esporte estagnando o 
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desenvolvimento de modalidades e extinção de outras atividades 

outrora iniciadas. 

 

META 1 : Desenvolvimento social, por meio do Esporte e do Lazer   

 

META 2:  Colocar Cubatão entre as 10 maiores cidades esportistas 

do  Brasil 

 

META 3: Inclusão do esporte e do lazer na sociedade  

 

Macro programa:   “Esporte e Lazer para todos” Inclusão do esporte e 

do lazer na sociedade” 

               

Programa de Planejamento e Gestão 

 

O programa de estruturação da Secretaria de Esportes integra um conjunto 

de ações relacionadas ao planejamento das atividades de articulação, 

sensibilização, divulgação e mobilização, até a elaboração e implementação 

de projetos.  

 

Programa de Estruturação das Modalidades Esportivas 

 

O programa constitui uma forma de organizar o esporte. É uma estratégia 

para a estruturação das modalidades, a partir das suas necessidades e 

prioridades, observando a demanda de cada bairro.  

 

Programa de Recuperação e Qualificação dos Equipamentos 

 
O programa visa Construir e recuperar áreas esportivas e de lazer; e ainda 

adaptar os equipamentos esportivos e de lazer para grupos especiais 

(melhor idade e portadores de necessidades especiais); 

 

Programa de Desenvolvimento Educacional Esportivo 

 
O programa visa atender alunos de toda rede escolar do município, 

desenvolvendo projetos lúdicos para o crescimento educacional da criança 

e do adolescente.  

 

Programa de Qualificação dos  Serviços do Esporte e do Lazer 

 

Neste programa inclui-se o conjunto de ações relativas à qualificação dos 

diversos tipos de profissionais que integram os quadros da Prefeitura 

(Secretaria de Esportes e Secretaria de Educação), monitores e voluntários. 
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A qualificação profissional deve ter como premissa o atendimento à 

população do município. 

 

Programa de Fomento a iniciativa Privada 

 

Este programa integra as ações de fomento e mobilização da iniciativa 

privada na implementação do Programa Municipal do Esporte e do Lazer, 

promovendo a captação e estímulo nos investimentos no esporte de 

rendimento assim como no lazer e coordenando ações de prospecção e de 

divulgação das oportunidades de investimentos  nos atletas do município. 

 

 Programa de Captação de Recursos via Financiamentos 

 

Este programa visa adquirir orientação na implantação de projetos e 

identificar os mecanismos de facilidade de créditos, as fontes de recursos, 

os Programas de financiamento de nível Regional, Nacional e Internacional 

de Desenvolvimento do Esporte. 

 

Vamos ainda implantar as seguintes propostas:  

 

 Construir e manter espaços devidamente equipados para as práticas 

esportivas e de lazer, dotando todos os bairros de quadras esportivas, 

minicampos de futebol, etc. como prioridade; (LOM) 

 

 Criar programas dominicais de lazer em todos os bairros visando a 

participação da comunidade em geral; 

 

 Estimular e apoiar as entidades e associações da comunidade 

dedicadas às práticas esportivas e de lazer; 

 

 Garantir o lazer para todas as crianças, diretamente ou através de 

subvenções às entidades que o promovam no Município; 

 

 Dar apoio ao Clubinho Infantil de Férias da Polícia Militar; 

 

 Promover o lazer para idosos, preferencialmente nos locais/bairros 

onde moram; 
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 Implantar um calendário/programa de competições interescolares na 

rede pública de ensino, e interbairros (Olimpíadas de bairros); 

 

 Dotar todas as escolas de equipamentos para a prática de esporte 

educacional; 

 

 Promover, apoiar e subvencionar o esporte comunitário com recursos 

orçamentários próprios do setor, segundo a prioridade estabelecida 

na LOM; 

 

 Promover, estimular e orientar a prática e difusão da educação física; 

 

 Incrementar, apoiar e subvencionar a prática esportiva aos portadores 

de necessidades especiais (deficientes); 

 

 Apoiar, e no que couber subvencionar, campeonatos de futebol 

amador comunitário nas suas modalidades, dando condições às 

equipes para a realização dos encontros entre bairros; 

 

 Garantir aos atletas não profissionais de Cubatão, que se destacarem 

em competições dentro e fora do Município, a melhoria de condições 

de competir, assim como favorecer lhes o aperfeiçoamento nas suas 

modalidades; 

 

 Incentivar a prática da canoagem, e promover anualmente a 

canoagem ecológica de Cubatão, competitiva e com percurso em 

cursos d’água que atravessem o mangue ecológico do Município; 

 

 Reestruturar a Raia Olímpica e reativar a Escola de Remo e 

Canoagem; 

 

 Recuperar todos os Centros Esportivos de Cubatão, assim como 

todas as áreas de lazer, e manter sempre operacional para a prática de 

esportes o CSU – Centro Social Urbano; 

 

 Reformar totalmente o Poli Esportivo “Roberto Dick”, otimizando 

seu aproveitamento e uso; 
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 Fomentar o esporte amador na cidade, futebol de várzea, atletismo, 

etc.; 

 

 Construir um Centro Poli Esportivo no Jardim Nova República, 

beneficiando toda a área do Quadrilátero (Bolsões 7, 8, e 9) agora 

adensado pela relocação de moradores contemplados no Programa de 

Recuperação Socioambiental da Serra do Mar; 

 

 Reestruturar o programa Adote um Atleta, incentivando a iniciativa 

privada e empresarial a patrocinar atletas amadores de Cubatão em 

competições dentro e fora do Município; 

 

 Criar o Projeto Bolsa Atleta Municipal, fomentando o surgimento de 

novos atletas. 

 

 Fazer parcerias com a iniciativa privada para o apoio de atletas que 

representam a cidade em competições diversas; 

 

 Valorizar os professores e profissionais da Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer (médicos, enfermeiros, escriturários, faxineiros 

etc.); 

 

 Assegurar a prática esportiva aos portadores de necessidades 

especiais: 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO  
 

 Elaborar um Plano Municipal de Transporte Coletivo, redefinindo as 

linhas existentes, percursos e pontos de embarque/desembarque, 

tanto para ônibus, quanto para os veículos ou micro-ônibus 

alternativos; 

 

 Criar um terminal para interligação de linhas de transporte público; 

 

 Terminais eletrônicos na avenida principal para indicação de 

horários das linhas de transportes; 

 

 Estabelecer critérios que impeçam a partida conjunta dos alternativos 

com os ônibus, estabelecendo intervalo obrigatório entre a saída de 

uns e de outros nos bairros, de forma a que um complemente o outro 

na intermitência das saídas, em benefício dos usuários. 
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 Proceder à fiscalização rigorosa do transporte coletivo quanto à 

observância da Lei, em relação ao idoso, à gestante, e ao deficiente 

físico, não só quanto à gratuidade, como também ao tratamento e a 

disponibilização das facilidades de acesso aos veículos e embarque 

ao interior dos mesmos; 

 

 Implantação de ar condicionado e wifi nas linhas de ônibus e 

transporte alternativo; 

 

 Adequar o transporte coletivo aos portadores de necessidades 

especiais (deficientes). 

 

 Estender o Transporte alternativo para o Vale Verde. 

 

 Ampliar para até a 01h00, a circulação do transporte alternativo 

centro/bairros, sendo que a partir das 22h00min horas em intervalos 

de 30 em 30 minutos. 

 

 Estender ciclovias e ciclo-faixas para todos os bairros, e quando 

necessário, buscar autorização do DER quando houver conflito de 

competência viária para a implantação. 

 

 Dotar a Rodoviária para maior comodidade aos usuários; 

 

 Fazer gestão junto ao Governo Estadual, para que o Projeto Estadual 

do VLT – Veículo Leve Sobre Trilhos tenha extensão até Cubatão. 

 

 Elaborar um Plano de Cargos e Salários dos funcionários da CMT; 

 

 Instituir uma política de valorização e incentivo aos servidores da 

CMT; 

 

 Criação de setor de Planejamento Estratégico na CMT; 

 

 Implantar semáforos inteligentes na Avenida 9 de Abril; 

 

 Priorizar a Educação para o Trânsito, implantar a sinalização 

satisfatória em todas as vias públicas, inclusive nos bairros, e manter 

um programa permanente de orientação ao motorista, ao ciclista e ao 

pedestre, minimizando ocorrências de acidentes e garantindo a 

segurança tanto aos motoristas quanto aos ciclistas e pedestres; 
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 Proceder à Recuperação da Malha Viária do Município; 

 

CULTURA 
 

Diagnóstico revela inúmeras pendências em relação à gestão das políticas 

públicas para a Cultura, carecendo do resgate e da valorização de 

atividades de grupos estáveis nas áreas de música, dança e teatro; 

recuperação de equipamentos culturais e ampliação do acesso da 

comunidade às ações de formação e difusão cultural nos principais bairros 

e regiões do município de Cubatão. 

 

 Bens materiais retomada dos equipamentos culturais para o uso e 

finalidade da área, como o Teatro Municipal, o Parque do 

Trabalhador (CSU), o Kartódromo, a Estação das Artes, o Bloco 

Cultural, os Centros Comunitários dos Condomínios de Moradias 

nos bairros, as quadras de escolas de samba etc., além da conclusão 

do CEU das Artes no Bolsão 8, com recursos financeiros, humanos e 

de gestão, públicos governamentais ou não governamentais, e 

privados. Avaliar e melhorar as condições e a gestão das atividades 

no Parque Anilinas. 

 

 Teatro Municipal: priorizar a licitação para o compartilhamento de 

gestão com instituições culturais de interesse público, conforme 

legislação municipal aprovada no primeiro semestre de 2016 pelos 

vereadores, para garantir a conclusão e o funcionamento pleno do 

Teatro Municipal. 

 

 Estação das Artes: retomada urgente do espaço cultural criado em 

1993, que até o ano de 2015 funcionava na antiga estação da Rede 

Ferroviária Federal no bairro Vila Nova, com projetos e cursos de 

desenho artístico, pintura, história da arte, arte infantil, gravura, 

tendências da moda, artesanato artístico, tapeçaria e cerâmica, 

grafite, fotografia, performances e eventos culturais diversos. 

 

 Cultura nos bairros: criar e realizar programa Barracões Culturais 

nos principais bairros e regiões do município, com atividades de 

formação artística e de públicos, bem como para o resgate da 

diversidade cultural através da retomada das festas temáticas nos 

bairros, como Festa do Siri, Festa da Banana, Festa da Carne Seca 

etc. Promover a inclusão social e a diversidade. 
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 Eventos: definir calendário municipal integrando as festas temáticas 

e eventos espontâneos da comunidade, com as secretarias de 

Educação e de Turismo, buscando subsídios de leis de incentivos do 

Governo do Estado (PROACs – ICMS e editais) e do Governo 

Federal (Lei Rouanet ou outras que estão em estudos a nível 

nacional). Buscar parcerias para a implantação de um Centro de 

Tradições Nordestinas e de espaços para exposição e comércio de 

artesanato, comidas típicas e manifestações de arte populares, como 

a capoeira, dança de rua, hip-hop, artesanato, arte urbana etc. 

 

 Leitura e Literatura: priorizar a reabertura da Biblioteca Municipal 

e pronta disponibilidade do seu acervo, modernizando-a 

internamente e atendendo às exigências técnicas e de segurança, 

como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. 

Elaboração de Plano Municipal do Livro, Literatura e Bibliotecas, de 

forma integrada com a rede municipal de ensino. Ampliar e atualizar 

o acervo da Biblioteca Municipal (unidade central) e sucursal. 

 

 Oficinas de formação: promover inventário de todas as atividades 

existentes na estrutura da Prefeitura e identificar demandas para a 

realização de cursos, oficinas e workshops, ampliando a formação e 

a qualificação técnica e profissional dos servidores municipais 

vinculados a Secretaria da Cultura e também aqueles pertencentes a 

outras secretarias com atividades transversais com esse segmento. 

Apoiar as atividades do Conservatório Municipal e das Bandas 

Estudantis. 

 

 Corpos artísticos estáveis: revitalizar os espaços de abrigo e as 

atividades dos corpos estáveis da Secretaria da Cultura. Ter uma 

política de atenção maior para os seguintes programas municipais, 

como a Banda Escola de Cubatão – BEC, Cubatão Sinfonia, Banda 

Marcial e Corpo Coreográfico, Rinascita, Coral Raízes da Serra, 

Coral Zanzalá, Banda Sinfônica etc., podendo compartilhar a gestão 

com entidades locais ou organizações sociais de Cultura. Retomar 

estudos e entendimentos para a criação de um Corpo Estável de 

Teatro. 

 

 Valorização de talentos locais: identificar e conhecer as condições 

atuais dos artistas cubatenses, definindo ações para a sua valorização 

e inclusão nos programas municipais de formação e difusão cultural. 

Apoiar a circulação regional metropolitana e oferecer as condições 

necessárias à participação de eventos externos para o 

reconhecimento das iniciativas de Cubatão. 
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 Patrimônio histórico e cultural: apoiar as iniciativas do Conselho 

de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão (Condepac), para o 

restauro da fachada da Biblioteca Municipal, e para o fomento de 

políticas de restauro, manutenção e conservação, com o apoio de 

parcerias, focalizando o Largo do Sapo, a Capela de São Lázaro 

(Anilinas), Ponte Preta (Pilões), Estação das Artes, Sambaquis da 

Cotia Pará e Cosipa (Usiminas), Vilas Fabril e Henry Borden. 

 

 Cultura tradicional: valorizar as atividades culturais e sociais das 

Escolas de Samba locais, fomentando a criação de Espaços de 

Cidadania, articulados com outras áreas da Prefeitura, como 

Assistência Social, Esportes, Educação e Turismo. Resgatar a 

importância histórica de manifestações culturais como a Paixão de 

Cristo e Caminhos da Independência. 

 

 Sistema municipal de Cultura: apoiar todas as iniciativas e 

desenvolver as ações do Conselho Municipal de Cultura, Fundo 

Municipal de Cultura, Grupos Artísticos e Calendário Municipal, 

Plano Municipal de Cultura, Agenda 21 etc. 

 

 Leis de Incentivos e Fomento: música e teatro são as linguagens 

culturais com maior número de iniciativas e atividades em Cubatão, 

historicamente, e para elas prioritariamente é preciso definir a 

implementação e regulamentação de Lei de Incentivo à Cultura, com 

a previsão da execução de editais, recursos e procedimentos de 

apoio. Outras áreas deverão ser contempladas também por legislação 

municipal que deverá ser estudada e atualizada. Realização de 

concurso de projetos de artistas locais, com apoio de bolsas culturais 

e de recursos específicos para projetos no município com 

contrapartidas destes para a comunidade. 

 

 Criar um Fundo Municipal de Cultura: com recursos 

orçamentários e arrecadados junto à iniciativa privada para subsidiar 

projetos culturais produzidos na cidade por seus artistas e produtores 

culturais; 

 

 

 

GERAÇÃO DE EMPREGOS - CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
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Apesar de Cubatão ser cercada de indústrias, temos uma grande taxa de 

desemprego e crescimento desordenado de atividade informal. Nossas 

indústrias não absorvem a mão de obra da cidade e nosso posto de 

atendimento ao trabalhador nem sempre serve de referencia para as 

empresas do município. Vários fatores contribuem para o desemprego: 

Baixa qualificação da mão de obra, baixa escolaridade do adulto e escassez 

de oportunidades.  

 

Principais propostas: 

 

 Fazer parceria com SEBRAE, SENAC E SENAI para continuar 

incentivando o empreedorismo por meio da criação de novas áreas 

do comércio, indústrias, e hotelaria e do aumento da oferta de micro 

crédito oferecendo capacitação e treinamento aos empreendedores 

individuais e micro e pequenas empresas e apoio na promoção de 

eventos que estimulem a economia local; 

 

 Fazer convenio com SENAI para qualificação profissional da nossa 

mão de obra; 

 

 Realizar mostras e feiras de negócios; 

 

 Criar uma linha 0800 visando orientar e informar os 

empreendedores; 

 

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e 

mercados; 

 

 Criar o observatório de desenvolvimento econômico visando coletar, 

analisar e organizar informações e estatísticas sobre a s atividades 

econômicas  do município; 

 

 Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular 

estagiários e recém-formados à abrir o próprio negócio, além de 

encaminhamento para programas trainee em empresas locais e 

regionais; 

 

 Criar um Parque Tecnológico com implementação de APL no local; 

 

 Viabilizar incubadora de empregos parceria com o SEBRAE; 
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 Melhorar o atendimento no PAT de Cubatão que passará a ter uma 

gestão competente que disponibilizará mão de obra adequada / 

qualificada de acordo com a demanda do polo petroquímico da 

cidade; 

 

 Fazer parcerias com os governos Federal e Estadual a fim de 

programar ações que gerem empregos a médio e longo prazo; 

 

 Fazer gestão junto ao Governo do Estado, para implantar uma 

FATEC; 

 

 

COMBATE AO DESPERDÍCIO E A 

CORRUPÇÃO 
 

 Vamos combater o desperdício, os serviços em duplicidade e a 

execução de obras desnecessárias. É preciso também acabar com a 

corrupção. Vamos administrar ao lado do Ministério Público, do 

Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, para garantir que os 

recursos públicos sejam realmente aplicados em benefício da 

população. Vamos fortalecer e estruturar a auditoria Interna, 

melhorar e aperfeiçoar os controles internos, dar total transparência 

de todos os Atos Públicos, com ampla utilização da Internet, para 

que a própria comunidade possa participar da fiscalização e ajudar 

no combate ao desperdício e à corrupção. 

  

TURISMO 

Segundo levantamento realizado pela Agenda 21, o setor industrial do 

município gera 26.133 postos de trabalho, sendo 12.505 efetivos e 13.628 

contratados. O maior empregador é a siderurgia, com 47% do total, seguida 

do setor químico e petroquímico, com 23%, o de fertilizantes, com 12%, e 

outros, 18%.. Do total de empregados efetivos, 94% é do sexo masculino. 

Em termos de escolaridade, 22% têm nível superior, 68% têm nível médio, 

8% têm nível fundamental e apenas 2% não completaram o ensino 

fundamental. Um dado relevante é que apenas 19% dos empregados 

efetivos do Polo Industrial moram em Cubatão, implicando num grande 

fluxo de transporte  para os municípios vizinhos. Já  entre os funcionários 
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terceirizados permanentes, 38% moram em Cubatão. Neste universo, 94% 

são do sexo masculino e as escolaridades predominantes são: 45% com 

ensino médio e 41% com ensino fundamental.  

 

 

 

Observa-se que a indústria tem comprado pouco do comércio local, o que 

poderia ser uma oportunidade de desenvolvimento para o município, 

criando mais empregos, sendo que os índices de desemprego na cidade são 

alarmantes. Faz-se necessário a potencialização de uma economia paralela 

a do setor industrial, a cidade de Cubatão tem um potencial sem igual para 

o turismo ecológico sustentável, com a Serra do Mar, belezas naturais, rios 

e manguezal. As nossas manifestações populares, como os blocos de 

carnaval, a festa da Banana e a festa do Siri, além do nosso patrimônio 

arquitetônico e cultural que certamente interessam tanto ao turista 

estrangeiro, como ao turista brasileiro. O turismo tem um importante papel 

na educação e na formação cultural da sociedade. O Plano nacional de 

turismo traça objetivos de desenvolvimento nacional seguido de ações de 

sensibilização a nível regional, outro objetivo do PNT, é a inclusão de toda 

a sociedade no turismo, projetos como o Viaja Mais, financiamentos e 

pacotes mais baratos para aposentados e grupos especiais, ampliam o 
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mercado e consolida a importância do turismo na economia do nosso 

município. 

Conforme a previsão da OMT (Organização Mundial do Turismo),  o 

Brasil atrairá 14 milhões de turistas estrangeiros em 2020, crescendo a um 

ritmo médio de 5,2% ao ano desde 2000.  No Estado de São Paulo só a 

cidade de São Paulo abre suas portas para cerca de 7 milhões de visitantes 

por ano, o "International Congress and Convention" situa a cidade de São 

Paulo no 48º lugar no ranking das cidades que têm preferência para sediar 

eventos no mundo.  Segundo a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas), “... São Paulo é responsável por 41% das viagens domésticas, 

o Estado responde por 35% do total gasto em turismo doméstico.... 40% 

dos brasileiros realizaram viagem doméstica no último ano, com maior 

incidência nas regiões Sudeste e Sul”. A nossa Região Turística Costa da 

Mata Atlântica, recebe nos meses de férias cerca de 9 milhões de turistas, 

encontra-se em 3º lugar no ranking de eventos internacionais no Estado de 

São Paulo e em 8º lugar no Brasil. As pesquisas vem reforçar a força do 

Estado e da Região no processo de desenvolvimento do turismo.  

 

DIRETRIZES: 

 

             O Programa Municipal do Turismo (PMT) proposto contempla o 

crescimento e distribuição do mercado de trabalho e renda. O cubatense 

deve ser o principal beneficiado pelo desenvolvimento do turismo na 

cidade. O projeto prioriza o bem estar social e a valorização do Patrimônio 

Histórico-Cultural do município, assim como a proteção do Meio 

Ambiente. 

 

OBJETIVO: 

 

              Construção de um receptivo turístico sustentável no município, 

mobilizando, unindo e comprometendo os setores da Prefeitura Municipal, 

da iniciativa privada, polo industrial, Instituto Florestal e os diferentes 

atores sociais, com suas ações e interesses para recuperar, organizar e 
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promover a cidade, agregando novos valores a cidade transformando – a 

em destino turístico regional, nacional e internacional. 

 

META – 1 

 

Criar novos empregos e distribuição de renda (Desenvolver a cadeia 

produtiva do turismo no município). 

 

META – 2 

 

Promover a cidade à condição de “Estância Turística” 

ANÁLISE MACROAMBIENTAL 

 

 

ANALISE EXTERNA 

 

Foco: 

Região Metropolitana Costa da Mata Atlântica 

 

Oportunidades 

 

* Localização geográfica 

* Destino com apelo particular 

* Aproveitamento da região turística  

* Proximidade da grande São Paulo, grande centro emissor 
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* Crescimento do turismo ecológico e de aventura no Brasil 

 

Mercado do turismo 

*Lançamento do PNT (Plano Nacional do Turismo) 

* Política da Secretaria de Turismo do Estado em desenvolver o turismo 

regional no Estado de São Paulo 

* Crescimento do numero de eventos na região Metropolitana  Costa da 

Mata Atlântica 

 

Marketing 

Planejamento integral de promoção da Região da Costa da Mata Atlântica 

 

 

 

Ameaças 

* Proximidade da grande São Paulo (turismo de massa) 

* Impacto de visitas em áreas protegidas 

 

Mercado do turismo 

* Concorrência com destinos ecológicos já consagrados 

* Mão de obra importada 

* Reconhecimento do nome ligando-o ao passado 

 

ANALISE INTERNA 
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Foco: 

Região Metropolitana da Costa da Mata Atlântica 

 

Pontos fortes 

* Natureza exuberante 

*Potencial para ecoturismo, Turismo de Pesca, Turismo de aventura, 

Turismo de Negócios, Turismo esportivo e Turismo de Eventos. 

* Presença Parque Estadual da Serra do Mar com a maior porção de Mata 

Atlântica, do Núcleo Itutinga Pilões  e o Pólo ecoturístico Caminhos do 

Mar 

* Lançamento do programa Caminhos de Anchieta 

* Acervo histórico e cultural 

* Atividades de pesca e lazer náutico  

* Parques municipais ecológicos e de lazer 

* Apoiar e incentivar o desenvolvimento das marinas e náuticas da cidade, 

com aproveitamento da extraordinária localização de Cubatão, mais 

próxima da serra e com braços de rio para o mar. 

* Facilidade de acesso 

* Selo Verde, autorgado pela ONU como Cidade Símbolo da Ecologia, 

durante a ECO-92 

* Diversidade de fauna e flora nos rios e mangues com a presença do Guará 

Vermelho 

* Presença do Polo Industrial como promotor de eventos 

 

Marketing 

* Participação de feiras e eventos 

* Participação de programas de TV e radio 
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Opinião publica interna 

 

* A cidade possui grande potencial turístico 

 

Turismo atual 

* Parcerias com Santos e região convention & visitors bureau 

* Política em transformar a cidade em Estância Turística 

 

Pontos fracos 

 

* A falta de técnicos e objetivo concreto na  Secretaria de turismo.   

* O setor público como gestor do turismo 

* Condições precárias em que se encontram os equipamentos turísticos 

* Ocupação desordenada do manguezal e da serra do mar 

* Falta de conscientização turística da população e dos diversos atores 

sociais 

* Falta de sinalização turística 

* Falta de segurança 

* Imagem da cidade ligada ao passado 

* Danos ambientais, que impedem que se explore todo o potencial turístico 

da cidade. 

*Falta de Comunicação entre as secretarias do município 

* Desconhecimento da historia da cidade pela comunidade e autoridades 

locais 
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* Falta de planejamento turístico integrado entre a iniciativa privada e o 

setor público 

 

Marketing 

* Paradigma do passado 

 

Opinião publica interna 

 

* Falta de uma política voltada para o desenvolvimento do turismo 

* Manutenção dos bens histórico-cultural e natural 

* Abandono dos equipamentos de lazer 

 

Turismo atual 

* Encontra-se estagnado 

* Não existe serviço de receptivo dentro da secretaria. 

* As visitas ao Polo Eco turístico Caminhos do Mar ainda ocorrem somente 

por São Bernardo 

* Visitas as indústrias ocorrem de forma informal para cidade 

* Falta de infraestrutura turística 

* Falta de parceria com a iniciativa privada (PPP) 

 

MACROPROGRAMAS: 

        Desenvolvimento do Receptivo Turístico; 

 

        Geração de Emprego e Renda; 
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        Atração de Investimentos; 

 

         Desenvolvimento Educacional para o Turismo. 

 

Macroprograma - Desenvolvimento do Receptivo Turístico 

Programa de Planejamento e Gestão 

O programa integra um conjunto de ações relacionadas ao planejamento 

das atividades de articulação, sensibilização e mobilização, do receptivo da 

SETUR. Com efetiva atuação, na formação de PRODUTOS TURÍSTICOS 

e na monitoria e avaliação do processo de regionalização do Turismo 

Nacional (PNT). 

 

Programa de Estruturação dos Segmentos Turístico 

Segmentação da oferta e da demanda do turismo e estruturação de roteiros 

turísticos. O programa visa a criação ordenada e a consolidação de cada 

segmento, fortalecendo a estrutura e a produção do roteiro. 

Os principais segmentos da oferta turística do município para o programa 

são: Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de Negócios e Eventos, 

Turismo de Pesca, Turismo Náutico, Turismo de Estudos e Intercâmbio, 

Turismo de Esportes e Turismo Cultural. 

Programa de Recuperação e Qualificação dos Equipamentos: 

O programa visa construir, restaurar, recuperar e normatizar os 

equipamentos turísticos, proteger os atrativos naturais e artificiais e ainda 

adapta-los para receber grupos especiais (melhor idade e portadores de 

necessidades especiais). 

Parceria (convenio), com Parque estadual da Serra do Mar (Itutinga Pilões 

e Caminhos do Mar) e polo industrial. 

Macro programa - Geração de Renda e Emprego 
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Programa de Estruturação da Cadeia Produtiva do Turismo 

O programa objetiva a identificação dos produtos associados ao turismo, 

artesanal, industrial, comercial e de serviços, como forma de ampliação e 

diversificação da oferta. Propor meios de alavancar as oportunidades e 

superar os desafios para incorporar esses produtos e adequá-los ao mercado 

e ao processo de comercialização do turismo. 

A partir da identificação dos produtos com potencial de associação ao 

turismo, devem ser mobilizados recursos para a sua adequação e para a 

divulgação e promoção de maneira a potencializar os resultados esperados, 

quais sejam a agregação de valor e ampliação de mercado para o turismo e 

produtos associados e a inclusão social por meio da geração de trabalho e 

renda.  

O programa deve trabalhar a particularidade de cada bairro na identificação 

dos produtos 

Programa de Qualificação dos  Serviços Turísticos 

Neste programa inclui-se o conjunto de ações relativas à qualificação dos 

diversos tipos de profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo.. 

A qualificação profissional deve ter como premissa o atendimento à 

demanda quantitativa e qualitativa do mercado, relativamente aos setores e 

segmentos turísticos do município. a inserção profissional da população de 

baixa renda  e dos jovens, implantação de cursos, oficinas e seminários 

adequados à demanda identificada. 

Macro programa - Atração de Investimentos 

Programa de Fomento a iniciativa Privada 

Este programa integra as ações de fomento e mobilização da iniciativa 

privada na implementação do Programa Municipal do Turismo, gerar 

estímulo aos empresários, com isenção de impostos. 

Programa de Captação de Recursos via Financiamentos 

Este programa visa adquirir orientação na implantação de projetos e 

identificar os mecanismos de facilidade de créditos, as fontes de recursos, 

os Programas de financiamento de nível Regional, Nacional e Internacional 

de Desenvolvimento do Turismo. 
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 Macro programa-Desenvolvimento Educacional para o Turismo 

Este programa tem o objetivo de ensinar os conceitos do turismo as 

crianças e jovens e destacar a sua importância para economia do município, 

para proteção do meio ambiente e do Patrimônio Histórico – Cultural da 

cidade.  

O programa visa criar a “Cartilha do turismo” e “Visitas monitoradas aos 

equipamentos históricos e culturais do município”. 

AÇÕES E PROJETOS: 

1.Criação do  Plano Municipal de Turismo; estruturar o Conselho Municipal de Turismo 

e Implementação do Fundo Municipal de Turismo; 

 

   

2 - Realizar as ações necessárias para transformar Cubatão em Estância Turística, 

enquadrando-a na lei estadual específica. 

 

   

3 - Criação de um Plano de Comunicação e Marketing voltado para o Turismo, este 

deve passar uma mensagem verdadeira, positiva e global de Cubatão para o trade turístico e 

para possíveis visitantes, criando a identidade turística da cidade e ainda a produção de 

material promocional sobre a cidade. 

 

   

4 - Utilizar o titulo outorgado pela a ONU ao município, "Cubatão, a cidade símbolo da 

Recuperação Ambiental”, como “A marca da cidade”. 

 

   

5 – Implantar na grade curricular das escolas do município matéria sobre a historia 

da cidade, criar uma cartilha de turismo como instrumento de educação e sensibilização 

para o turismo nas escolas do município e visitas monitoradas aos equipamentos históricos 

e de lazer do município. 
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6 -  Turismo ao Jovem Cidadão - possibilita aos jovens oriundos de comunidades carentes 

a oportunidade de vivenciar o lazer por meio de visitas aos principais pontos turísticos de 

nossa cidade, através de visitas monitoradas. 

 

   

7 - A criação da Guarda Municipal -  com o objetivo de prestar proteção ao patrimônio 

público e defesa dos cidadãos e ainda a “Guarda Municipal (guarda turística) deverá ter em 

suas fileiras um contingente preparado para atender a demanda turística, com conhecimento 

de legislação específica, história da cidade e idiomas”. 

  

   

8 - Programar unidades produtivas (cooperativas) voltadas à geração de trabalho e 

renda nos bairros de periferia, a fim de desenvolver a cadeia produtiva do turismo. 

 

   

9 - Desenvolver parceria com o Parque Estadual da Serra do Mar, em parceria com o 

Governo do Estado. 

 

   

10 - Reforma tributária – para empresários que investirem na cidade - com a diminuição 

de carga tributárias sobre os eventos e equipamentos turísticos 

   

11 - Ampliar e melhorar a infraestrutura para o ecoturismo nos rios e no manguezal, 

visando ao desenvolvimento da pesca esportiva e do turismo náutico. 

 

   

12 - Implantar infraestrutura turística de visitação nos parques e monumentos 

históricos da cidade, dando condições de acesso e visitação às pessoas portadoras de 

deficiência, seguindo o plano diretor de turismo da cidade. 

 

   

13 - Implantação do projeto Sinaltur, desenvolvido pela Agem, de sinalização turística 

em Cubatão. 

 

   

14 - Construir um Centro de Eventos para múltiplo uso no município a fim de    



55 
 

impulsionar o turismo de eventos e de negócios. 

 

15 -  Participação em feiras e eventos nacionais e se possível internacionais 

 

   

16 - Implantar calendário de eventos com perfil turístico no município, envolvendo 

grandes eventos esportivos e de tradição histórica, e também eventos comunitários voltados 

ao lazer da população, compreendendo as festas temáticas dos bairros e outras. 

 

   

17 - Resgatar e incrementar eventos tradicionais com grande potencial turístico: Festa da 

Banana; Festa do Siri; Festa da Nossa Sennhora da Lapa, São Lázaro, Paixão de Cristo 

 

   

18 - Implantar Sistema de Transporte Turístico no município. 

 

   

19 - Implementar o Centro de informações Turística 

 

   

20 - Implementar a legislação municipal no que se refere à poluição visual e sonora no 

município, com efetiva fiscalização. 

 

   

21 - Realizar programa de capacitação, qualificação e formação dos agentes públicos e 

da iniciativa privada para o aprimoramento do conhecimento acerca das coisas referentes 

ao turismo. 

 

   

22 – Captação de eventos: esportivos, culturais, tecnológicos e ambientais. 

 

   

23 - Desenvolver o turismo ferroviário e Tecnológico (industrial), com parcerias.    

24 - Criar o Museu do Desenvolvimento de Cubatão no Parque Anilinas     
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Pesquisa de perfil do turista (demanda); 

No segmento de turismo ecológico e lazer a constatou-se que a demanda  é 

de excursionista de um dia. Onde cerca  de 30 % deste publico é agenciado 

e o restante são visitantes, oriundos da capital, região do ABC e cidades da 

Baixada Santista(Costa da Mata Atlântica). 

No segmento de turismo de negócios devido a presença do Polo Industrial, 

ocorre uma demanda muito grande de pessoas de diversos lugares do país, 

engenheiros, representantes comerciais, técnicos entre outros, a 

permanecerem na cidade, fato que vem aquecendo a economia local 

principalmente os serviços de gastronomia e hospedagens, onde observou-

se que a capacidade dos leitos permanecem preenchidas por todo o ano, não 

sofrendo problemas de sazonalidade. Devido aos investimentos no Polo, a 

cidade vem despertando a procura de espaços para construção de novos 

hotéis, gerando empregos diretos e indiretos na economia do município. 

No segmento de turismo de estudos e tecnológico ocorrem visitas ao 

parque industrial por escolas da capital, interior e da própria região da 

Baixada Santista (Costa da Mata Atlântica) 

Inventario turístico (oferta);   

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

LARGO DO SAPO (Centro Histórico) – Local onde foi instalado o Porto 

Geral de Cubatão, terceiro porto da região, onde passavam todas as 

especiarias com destino a São Paulo. A partir do séc. XVII foi à localização 

do definitivo povoado cubatense.  

Localização: Praça Coronel Joaquim Montenegro. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL “João Rangel Simões” - O prédio foi 

construído em 1936 e já foi utilizado como sede da Prefeitura entre 1961 a 

1970. Desde 1981, o prédio abriga a Biblioteca Municipal que conta com 

acervo com vários títulos, sala de pesquisa, hemeroteca com grande 

diversidade de periódicos, a Sala Afonso Schimidt que possui todas as 

obras do grande escritor cubatense, conta ainda com uma COLEÇÃO DE 

ARTE SESQUICENTENÁRIO – Acervo da Prefeitura Municipal de 

Cubatão, tem como objetivo oferecer oportunidade aos munícipes, de entrar 

em contato com obras artísticas de alto nível, a coleção possui 40 quadros, 
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reproduções do Museu do Louvre. Toda a evolução no terreno das artes 

plásticas, desde a Antiguidade até o Modernismo. 

Localização: Av. 9 de abril 1977 - Tel(013) 33726893 

Horário de funcionamento: Segunda à sexta feira das 8:00 hs às 17:00 hs 

IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA LAPA 

A atual Igreja Matriz ocupa o espaço da terceira capela, erguida em 1907. 

Suas obras começaram em 1936. Em junho de 1939 o bispo diocesano 

Paulo de Tarso Campos benzeu a primeira pedra. A imagem seiscentista da 

padroeira de Cubatão foi venerada ao longo da história por colonos, 

jesuítas, índios, navegadores, escravos, agricultores, tropeiros que 

passavam entre o Porto de Santos e São Paulo de Piratininga, comerciantes 

e imperadores.  

Localização: Avenida 9 de abril esquina com a rua São Paulo 

PARQUE MUNICIPAL ANILINAS  

No local existiu a antiga fábrica de produtos químicos à base de tanino, 

substância retirada da vegetação do mangue para ser empregada na 

fabricação de corantes e outros produtos. A fábrica funcionou até 1967, 

quando entrou em processo de falência. A Prefeitura, em 1972, adquiriu a 

área e em 20/10/1979 inaugurou no local. O Parque possuí uma área de 54 

mil metros quadrados, quadras poli esportivas, anfiteatro, área de 

exposição, biblioteca infanto juvenil, Capela de São Lázaro e a CASA DA 

MEMORIA (ARQUIVO HISTÓRICO) acervo variado de obras, de 

interesse para a história do município incluindo fotografias.  

Localização: Av. Nove de Abril 2.275 – Tel (013) 33726904 

Horário de funcionamento: Terça-feira à Domingo, das 8:00 hs às 20:00 hs 

PARQUES ECOLÓGICOS: 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR 

 NÚCLEO ITUTINGA PILÕES 

O visitante vai conhecer locais históricos como as ruínas da Vila Itutinga e 

Trilhas de visitação monitoradas que oferecem ao visitante o contato com a 

natureza e a história. 

A Trilha da Usina pode ser definida como um "mergulho" na mata. Em 
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seus 18 km (ida e volta), se conhece de perto a exuberância da Mata 

Atlântica, uma floresta fechada, quente e úmida. A trilha acompanha o Rio 

Cubatão até a Usina da Companhia Santista de Papel, patrimônio histórico 

construído em 1919 e hoje desativado.  

A Trilha do Rio Pilões, com saída próxima à sede administrativa do Núcleo 

e extensão de 2 km, margeia o Rio Pilões  

Obs.: Para se conhecer o Núcleo Cubatão e percorrer suas trilhas é preciso 

agendar as visitas com antecedência de 15 dias, informando: número de 

visitantes (mínimo de 10, máximo de 30), faixa etária, objetivo da visita, 

nome do responsável, dia e trilha desejada. 

 

Acesso: Estrada Elias Zarzur -(013) 361-3154 e 361-8250. 

PARQUE ECOLÓGICO DO PEREQUÊ 

O parque ecológico do perequê, tornou-se a praia do cubatense. O rio 

perequê foi o escolhido para a partir de 1.553 abrigar o segundo caminho 

mais antigo de acesso ao planalto de Piratininga, o caminho de padre José. 

Mais íngreme que o do rio Mogi, abriga belas quedas d água e inúmeras 

piscinas naturais, com águas claras e como pano de fundo a serra do mar 

com sua exuberante mata atlântica, possui trilhas, piscinas naturais e 

cachoeiras, estacionamento e sanitários. 

Acesso: Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-55), no sentido do 

Guarujá Km 58. 

PARQUE ECOLÓGICO COTIA PARÁ  

É um espaço com características de lazer, educacional. Tem uma área de 

500 mil metros e conta com horto municipal, mini sitio, mini zoo, áreas de 

esportes, playground, viveiros de pássaros, áreas de lazer com quiosques, 

gruta, imagem do Cristo Redentor e Núcleo de Educação Ambiental. . 

Localização: Nas margens da Via Anchieta, entre o Km 55 e 56.  

Tel. (013) 33723143  

 

PÓLO ECOTURÍSTICO CAMINHOS DO MAR 

http://www.camaracubatao.sp.gov.br/foto5.htm
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Primeira estrada brasileira pavimentada em concreto, fato que data de 

1926, o caminho do mar segue o traçado da estrada da maioridade, que 

havia sido inaugurada em 1846 com a participação do próprio imperador. 

Monumentos da Serra do Mar: 

MONUMENTO DO PICO DA SERRA – Constitui-se num obelisco de 

linhas elegantes e sóbrias, construído no ponto mais alto da Calçada do 

Lorena.  

 

POUSO DE PARANAPIACABA – Sua denominação “Paranapiacaba”, 

nada mais é do que “lugar de ver o mar”. Pois, foi construído, exatamente 

no local aonde o viajante vindo de São Paulo, descortina o mar. 

 

BELVEDERE CIRCULAR DO KM 45 - No Km 45 encontra-se um 

Belvedere Circular de construção simples. É o primeiro ponto de 

cruzamento da Calçada do Lorena com o Caminho do Mar. 

 

RANCHO DA MAIORIDADE – Evoca a construção da Estrada da 

Maioridade e a visita da Família Real em 1846. Dele se tem insuperável 

vista de Cubatão. Bem ao centro estão as armas do Império com seu escudo 

e esfera armilar. 

 

CALÇADA DO LORENA – A Calçada do Lorena assegurou a ligação de 

São Paulo e Cubatão. Tem um curioso traçado de zigue-zague. Representa 

um verdadeiro marco dos mais significativos na história da evolução da 

tecnologia. 

PADRÃO DO LORENA – Esse monumento foi levantado no ponto em 

que o Caminho do Mar corta a antiga Calçada do Lorena. No intradorso do 

arco central pode-se ver um medalhão de azulejos com o retrato de Lorena. 

 

PONTILHÃO DA RAIZ DA SERRA – Construído em granito. Refere-se 

a pavimentação em concreto da primeira estrada de rodagem sul-

americana. Por localizar-se na área da Refinaria, o Pontilhão da Raiz da 

Serra. Está sob a responsabilidade dessa indústria. 

 

CRUZEIRO QUINHENTISTA – Todo construído em blocos de granito 

natural, revestido em sua volta, com azulejos de Wasth Rodrigues. 
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Localizado no encontro do Caminho do Mar com o Caminho do Padre José 

de Anchieta. É evocativo à época do Descobrimento. 

Acesso Avenida 9 de abril( ao lado do portão de entrada da Refinaria 

Presidente Bernardes) – Tel. (013) 33723307 

AVENIDA NOVE DE ABRIL – Devido a necessidade de uma ligação 

por terra entre Santos e Cubatão, em 1827 foi inaugurado o Aterrado de 

Cubatão ou Entulhado. Interessante observar as várias denominações pelas 

quais passou, como Via Bandeirantes. Após a emancipação político 

administrativa foi denominada Avenida Nove de Abril. A partir da década 

de 1960, as administrações se empenharam em sua duplicação, hoje é a 

principal avenida da cidade. 

TECNOLÓGICO 

EMAE, CARBOCLORO S/A, CIA SANTISTA DE PAPEL,  

CIA SIDERÚRGICA PAULISTA – COSIPA, PETROBRÁS E  

ULTRAFÉRTIL S/A. 

ÁREAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS 

POLIESPORTIVO “Roberto Dick” - Inaugurado em 1º de maio de 

1984, mas com utilização oficial em junho do mesmo ano, por ocasião da 

abertura dos IV Jogos Regionais da Zona Sudeste, aqui sediados. Situado 

na rua Bernardo Pinto nº 266, conta com uma pista de atletismo oficial com 

8 raias piso sintético (tartan), duas quadras de tênis com piso asfáltico e um 

campo de futebol com medidas oficiais, dotado de iluminação própria para 

práticas desportivas noturnas. Toda área do Conjunto é circundado de 

gramado e arborização natural. 

 

CENTRO ESPORTIVO “Romerão” - Foi inaugurado, em novembro de 

1974, o Centro Esportivo, que conta com 2 piscinas, semi olímpica e 

infantil, um ginásio de esportes com capacidade para 5.000 pessoas e 1 

salão de jogos para praticar judô, tênis de mesa, etc. 

 

CENTRO ESPORTIVO PITA - Inaugurado em 1988, conta com quadra 

poliesportiva, cancha para jogo de bochas e um salão destinado à prática de 

ginástica. O Centro Esportivo situa-se à Av. Martins Fontes entre as ruas 

Heládio Vicente Ferreira e Arlindo Leandro numa área de 2.100 metros 
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quadrados. 

 

CENTRO ESPORTIVO “Armando Cunha” - Centro poliesportivo, 

inaugurado a 11 de dezembro de 1980. O Centro Esportivo “Armando 

Cunha” conta com duas quadras de esportes, ambas com revestimento de 

material sintético e iluminadas, sendo uma coberta de telhas de aço e com 

arquibancadas de concreto aparente. Dispõe de demarcações para basquete, 

voleibol, futebol de salão e handebol. Este centro possui ainda um mini 

campo de futebol gramado e iluminado, 2 salões de jogos, 4 canchas sendo 

2 de bochas e 2 de malhas, vestiários, sanitários e dependências 

administrativas. 

 

BEIRA - MAR (JARDIM CASQUEIRO): Local de lazer , descida de barco 

e atividades náuticas:- remo, canoagem, jet sky e náutico modelismo 

INFRAESTRUTURA 

Hotéis: 

A cidade de Cubatão possui um meio hoteleiro vem melhorando todos anos 

já existem hotéis qualificados para a recepção de turista, (Hotel Lopes, 

Hotel Olímpia e Hotel do Farol) estes equipamentos vem recebendo 

hospedes com perfil de turista de negócios, lembrando que o turismo de 

negócios é o conjunto de atividades onde pessoas que viajam por motivos 

profissionais utilizam os equipamentos e serviços. O hotel oferece serviços 

e dormitórios a um nível excelente. Os outros funcionam como pensões 

onde os hospedes permanecem por mais tempo. 

Meios de acesso: Via Anchieta, Cônego Domenico Rangone, Imigrantes, 

Pedro Taques. 

Agencias de viagens (emissivo) - 5 

Marinas/garagem de barco – 9 

 (Localizam-se no Jardim Caraguatá. Tem como principal atividade a pesca 

destinada ao lazer e os passeios de barcos e lanchas pelo Mar Pequeno ou 

subindo o Rio Casqueiro, no sentido estuário de Santos - Cubatão e Largo 

do Canéu. Desenvolve – se passeios de barcos e conscientização ambiental) 

Casas de shows – 1 
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Qualificação profissional: 

Curso Técnico de Turismo (atualmente Tecnólogo) – CEFET 

Projeto 

FAT – Capacitação em Monitor ambiental, Monitor de turismo local e 

Qualidade no atendimento ao turista. 

 

REDUÇÃO  DO DÉFICIT HABITACIONAL 

 

 Promover a urbanização e consolidação de áreas subnormais 

evitando ao máximo a transferência da população e garantindo a 

melhoria da qualidade de vida de cada cidadã ou cidadão. 

 

 Incentivar a construção de conjuntos habitacionais direcionados aos 

munícipes que pagam aluguel e aos jovens que constituem família 

sem o amparo da moradia própria; 

 

 

 Regularizar os Títulos de Propriedade de moradias quitadas junto à 

Prefeitura ou CURSAN, aos proprietários de moradias construídas 

em Projetos Habitacionais da Prefeitura de Cubatão, em várias partes 

do Município; 

 

 Regularizar a Documentação dos Imóveis do Jardim Nova 

República, Vila Natal e outros conjuntos habitacionais, transferindo 

a titularidade para o nome do novo morador; 

 

 Buscar obter o repasse das áreas pertencentes ao SPU – Serviço do 

Patrimônio da União, para o Município; 

 

 Buscar parcerias com governo Federal e Estadual para urbanização 

da Vila Esperança e Vila dos Pescadores; 

 



63 
 

 

INFRAESTRUTURA URBANA 

 

 Reestudar o Sistema Viário Urbano, diminuindo o conflito entre 

pedestre, ciclista, motociclista e veículos automotivos. 

 

 Incentivar a criação de novos corredores comerciais que possibilitem 

a ampliação da atividade econômica em seu entorno, e criem 

oportunidades de emprego direto e indireto no Município. 

 

 Readequar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano ao Estatuto 

da Cidade, e promover a modernização do código de obras, código 

de posturas e Lei de Zoneamento Urbano a fim de garantir a maior 

participação de investidores e profissionais na mudança de rumo da 

nossa cidade. 

 

 Executar a obras necessárias à eliminação de constantes inundações 

que afetam vias públicas e residências dos bairros Vila São José e 

Jardim Caraguatá. 

 

 Garantir total urbanização da Vila Esperança e Vila dos Pescadores; 

 

 Promover a acessibilidade em todas as vias públicas. 

 Implantar um sistema ciclo viário seguro e monitorado promovendo 

a utilização da bicicleta como meio de transporte e lazer 

 

 Construir o Parque do Rio Cubatão margeando a Av. Tiradentes e 

ampliando a área de lazer da comunidade Do Jardim Costa e Silva e 

demais bairros do entorno 

 

 Construir creches nas áreas não atendidas e garantir atendimento a 

100 % das crianças que necessitam desse serviço 
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 Reconstruir e reparar todas as calçadas do município dando 

condições seguras a todos os pedestres e aos portadores de 

necessidades especiais 

 

Compromisso com a Agenda 21 

 

Nosso compromisso com a Agenda 21 é mais que um discurso, e a 

consciência de que o encaminhamento de nossa cidade em direção a uma 

nova realidade não pode ser alcançada se não forem seguidos os 

apontamentos registrados na agenda 21. 

Os diagnósticos ali constantes não foram alterados por falta de persistência 

e competência dos administradores que poderiam ter alterado nossa 

realidade mas se conformaram em destruir nossas esperanças. 

A Cubatão que todos nós queremos já tem data para ficar pronta: 2020. Isto 

se a Agenda 21 for respeitada. Este conceito da Agenda 21 nasceu no 

Brasil, durante a ECO 92 e é um modelo que une o crescimento econômico 

com a justiça social e a proteção ao meio ambiente. Na Agenda 21 constam 

282 projetos em 17 temas diferentes: logística, turismo, geração de renda, 

ocupações desordenadas, saúde, cultura, esporte e lazer e muitas outras 

prioridades em uma cidade. Cabe ao governante botar tudo isso em prática. 

São propostas para o futuro, que se levadas à serio pelas administrações, 

fará de Cubatão uma cidade bem melhor para se viver. Nosso governo se 

empenhará em cumprir as metas que constam na Agenda 21. 

Intensificaremos as reuniões e estreitaremos nossos laços com a 

participação da comunidade. Daremos continuidade ao que já foi iniciado 

pelos governos anteriores e os itens que acabaram ficando para trás, serão 

iniciados. A Agenda 21 é um compromisso firmado com o povo, e todo 

compromisso deve ser respeitado. 


