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SAÚDE 

  

Criação de cartão único de saúde do município, para que com isso o prontuário 

fique on-line, permitindo uma otimização no atendimento do cidadão; 

Gestão junto as demais cidades da Região e Governo do Estado para a 

implantação do SAMU Regional; 

Fortalecimento das ações básicas de saúde que envolvam o CAPS; 

Intensificar a Assistência Odontológica; 

Garantia do fornecimento de medicamentos padronizados à toda população; 

Garantir atendimento e transporte adequado aos pacientes com mobilidade 

reduzida/ portadores de necessidades especiais que utilizam do serviço de 

fisioterapia; 

Priorizar o atendimento de Fisioterapia a Pacientes com possíveis sequelas 

após COVID-19; 

Incremento da educação permanente e continuada dos profissionais de saúde; 

Fortalecer o programa de Saúde da Mulher; 

Fortalecer o programa de Saúde da Criança; 

Fortalecer o programa de Saúde do Idoso; 

Implantar o programa de Saúde do Homem; 

Fortalecer as ações de Planejamento Familiar; 

Fortalecer as ações coletivas de saúde (grupo da terceira idade); 

Implantar o Protocolo de Saúde do Trabalhador;  

Aquisição de equipamentos e mobiliários as Unidades de Saúde; 

Fortalecimento e atualização do Comitê de Mortalidade;  
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Fortalecimento e atualização do Conselho Municipal de Saúde; 

Implantação e atualizar o protocolo de serviços de encaminhamento e 

transporte; 

Descentralizar para as Unidades de ESF os serviços de vacinação municipal; 

Fortalecer e concluir o sistema de Informatização em todas as Unidades de 

Saúde; 

Estabelecer parcerias com instituições formadoras de profissionais que atuem 

na área de Saúde; 

Construção de Unidade de Estratégia de Saúde da Família -Equipe II (Peri 

Peri) e Equipe V (Jardim São Carlos); 

Centralizar a unidade de saúde no Bairro Alto; 

Realizar a castração de gatos e cachorros através de programa de execução 

continuada. 

 

EDUCAÇÃO 

 

Estabelecer um padrão de qualidade na Rede Municipal de Educação, de 

forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrições; 

Aumentar o número de Vagas através de construção de novas creches em 

convênio com Estado e União; 

Ampliar os Programas de Educação em tempo integral através de Parcerias 

com Programas do Governo Federal; 

Manter o programa de distribuição de material escolar gratuito para todos os 

alunos da Rede Municipal; 
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Manter a oferta de transporte escolar gratuito inclusive para universitários e 

alunos de cursos técnicos de nível Médio com o perfil estabelecido na 

Legislação Municipal; 

Manter o fornecimento de material didático, 

Manter o fornecimento de merenda de boa qualidade, 

Criar laboratórios de informática nas Escolas Municipais, ampliando o acesso 

de alunos e professores às novas tecnologias; 

Manter o programa de distribuição gratuita de uniformes para todos os alunos 

da rede municipal de ensino;  

Manter as Parcerias Educacionais com instituições privadas sem fins lucrativos, 

Estado e União; 

Aprimorar o Programa de alfabetização de jovens e Adultos com objetivo de 

erradicar o analfabetismo; 

Ampliar o Atendimento Educacional Especializado, de forma a garantir 

agilidade na demanda; 

Criar o Cargo de Interprete de Libras; 

Elevar a conquista dos resultados dos índices nas avaliações externas como 

IDEB; 

A construção do Departamento de Educação.  

 

AGRICULTURA  

 

Fortalecimento do departamento de agricultura; 

Melhorias na frota agrícola e seu atendimento; 

Buscar formas que contribuam para o fortalecimento da Cooperativa Municipal; 
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Associações – fortalecer as já existentes e incentivar novas formas de 

organização no município;  

Cursos e capacitações – buscar as parcerias com Senar/Sindicato rural de 

Iguape para cursos, além de buscar parceiros e/ou criar uma agenda própria de 

curso de acordo com as demandas;  

Continuar a organizar seminários como o “Seminários sobre plantas 

ornamentais do Vale do Ribeira”;  

Buscar formas para fortalecer a cadeia das plantas ornamentais e da produção 

de palmito pupunha, tanto na questão tecnológica, como nas vendas;  

Viagens de intercâmbio – continuar e ampliar as visitas às feiras de exposição 

de interesse, produtores referência e cooperativas;  

Geração de renda - PNAE/PPAIS – buscar aumentar o valor da chamada 

pública e o número de famílias envolvidas na chamada pública; buscar outras 

formas possíveis de compras governamentais;  

SIM– fortalecimento e ampliação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM);  

Turismo rural – incentivar a criação de um ciclo de turismo rural que valorizem 

a produção municipal: plantas ornamentais, criação de cabras, avicultura 

caipira, melíponas e apicultura junto ao Conselho Municipal de Turismo; 

Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR); 

Ampliação dos serviços de iluminação pública na zona rural; 

Incentivar indústrias artesanais na área rural, como farinha, vegetais 

minimamente processados seja de produtos de origem animal (com selo do 

SIM), seja de industrialização do palmito, hortaliças e etc.; 

 Agricultura urbana – criar um programa que incentive a organização de uma 

agricultura urbana (hortas urbanas coletivas e/ou individuais) como forma de 

geração de renda e segurança alimentar; cursos e etc.; 

Incentivar a implantação de hortas nas escolas municipais. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Proteção Social Básica 

CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. 

Ações e divulgações ao acesso do cadastro único e aos Direitos dos benefícios 

e programas sociais; 

Instalação fixa de equipamento de áudio e vídeo no salão do CECOPA; 

Realizar diagnóstico do município; 

Implantação de oficina de inclusão digital para crianças, adolescentes e idosos; 

Implantação das oficinas de pintor, encanador e eletricista; 

Continuidade nas oficinas de iniciação no mercado de trabalho: manicure, 

cabeleireiro, artes, violão e outros; 

Continuidade na oferta do curso de Cuidador de Idoso e Acamado; 

Reuniões sistemáticas com os ESF(s) para prioridade no atendimento a 

famílias que possuem idosos e pessoa com deficiência; 

Capacitação para os funcionários da Proteção Social Básica. 

    

Serviço de Proteção Social de Média Complexidade 

Núcleo de Atenção Especial 

Promover oficinas de iniciação no mercado de trabalho para adolescentes de 

Medida Socioeducativa ( PSC e LA). 
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MEIO AMBIENTE  

 

Melhoria no saneamento básico e na qualidade de nossas águas 

Ampliar as redes coletoras de esgoto e continuar buscando recursos estaduais 

e federais para atingir 100 % de tratamento de esgoto no município;  

Ampliar o fornecimento de água potável para a população do município. 

 

Gestão de resíduos sólidos 

Implantar uma área de triagem de entulho com destinação adequada, um pátio 

para triar o material de entulho ou bota fora, como resíduos da construção civil, 

poda de árvores, móveis e materiais diversos, evitando que sejam destinados 

em locais irregulares e viciados;  

Instalação de Ecopontos para recebimento de materias recicláveis para serem 

destinados a reciclagem; 

Implantar a Coleta Seletiva de Porta em Porta. 

 

Programa de educação ambiental - projeto escola amiga do meio ambiente 

Ampliar o Projeto “ESCOLA AMIGA DO MEIO AMBIENTE” tendo como foco e 

objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância de destinar corretamente os 

resíduos recicláveis além de; diminuir o desperdício, reduzir o consumo de 

energia e a exploração dos resíduos naturais, diminuir a poluição do solo, da 

água e do ar;  

Ampliar a Campanha de Olho no Óleo através de Instalação de mais 

Ecopontos para recebimento de óleo de fritura; 

Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas;  



8 
 

 Ampliar eventos na cidade que marquem datas comemorativas relativas à 

defesa do meio ambiente e da vida como um todo; 

Ampliar o curso de reaproveitamento de materiais recicláveis, pois além de 

conscientizar a comunidade acadêmica ainda cria possibilidade de se 

multiplicar a ação em sala de aula e para os munícipes cria a oportunidade de 

geração de renda.  

 

Desassoreamento dos rios, córregos e valas que passam pela área urbana 

para permitir um melhor escoamento das águas nos períodos das chuvas, 

evitando assim, o risco de inundações. 

 Manter as licenças ambientais e outorgas para permitir a continuidade deste 

importante serviço que visa minimizar os riscos de enchentes.  

 

Revitalização do Rio Turvo 

Realizar a limpeza de vegetação e desassoreamento de 1.600m³ no trecho de 

800 metros do canal do rio Turvo na cidade de Pariquera-Açu. 

 

Elaborar e executar um plano de arborização urbana. 

Implantar Plano de Arborização Urbana, criar o Programa Adote uma Árvore, 

permitindo que o munícipe adote e cuide uma árvore plantada em sua calçada;  

Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

OBRAS  

 

Fomentar e dar continuidade aos projetos de Pavimentações e Recapeamento 

de ruas do perímetro urbano do município em seus diversos bairros; 
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Desenvolver ações de Reestruturação do Centro de Eventos do Município; 

Desenvolveremos ações para execução de obras integradas de Reabilitação 

Urbana com drenagem e paisagismo ao longo do Rio Turvo; 

Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública, incluindo Ruas, 

Avenidas e Praças; 

Implantação de praças e playgrounds nos bairros, trazendo mais qualidade de 

vida para a população e a oportunidade de estabelecer uma vida saudável com 

novas práticas esportivas; 

Promover a restruturação da Praça do Artesão, incluindo equipamentos, 

iluminação e acessibilidade;  

Construir obras de acessibilidade em praças, logradouros e edifícios públicos 

do município;  

Buscaremos desenvolver ações para obras de reforma e ampliação do Paço 

Municipal; 

Modernização do Sistema de Iluminação do Campo de Futebol Lauro Lobo; 

Promover ações de urbanização no Boulevard do Bi, ampliação de calçadão, 

revitalização de sinalização, iluminação, equipamentos, ampliando com opções 

para bares e quiosques;  

Construção de estacionamento para atendimento da Quadra de Esportes do 

Município no Centro de Eventos; 

Estabeleceremos de forma contínua e organizada, a construção e reforma nas 

calçadas da nossa cidade; 

Promoveremos o constante reparo nas ruas da cidade, sejam elas 

pavimentadas em paralelo ou asfaltadas; 

Investiremos em obras estruturantes nas ruas da cidade, como a 

regulamentação de estacionamentos para carros, motos e bicicletas. A 

revitalização e implantação de sinalização vertical e horizontal na malha viária 

do município; 
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Promoveremos a reformulação das leis urbanísticas municipais, em especial o 

Plano Diretor do Município; a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo; o 

Código de Obras e Edificações e as Posturas Municipais; 

Desenvolveremos projeto de requalificação urbana com a aquisição, 

implementação e melhoria de mobiliários urbanos; 

Elaboração de estudo para a construção de acostamento, arborização, calçada 

e uma ciclovia para as práticas esportivas e caminhadas ao longo do perímetro 

urbano as SP 226; 

Fomentar parcerias com os Governos Federal e Estadual para promover ações 

de drenagem no município; 

Estabeleceremos que as obras e ações de infraestrutura no município sejam 

realizadas com as devidas estruturas de acessibilidade; 

Promoveremos estudo para construção ou ampliação do Cemitério Municipal 

(vertical e crematório); 

Alargamento da ponte de Concreto localizada na Rua Ferrúcio Padovan, entre 

as ruas Máximo Zanella e Ivo Zanella; 

Construção de ponte de acesso sobre o Rio Pariquera-Açu e melhora do 

sistema viário, através de recursos do Governo Federal.   

 

Principais ações propostas para a Habitação e Uso e Ocupação do Solo. 

Combateremos o déficit habitacional, fazendo gestão junto ao Governo Federal 

e ao Governo Estadual, iniciativas privadas e instituições financeiras, diferentes 

linhas de financiamento e ações de parcerias para viabilizar a construção de 

unidades habitacionais no nosso município, como o Programa Minha Casa, 

Minha Vida (Faixa 1) do Governo Federal e junto a programas vinculados ao 

CDHU do Governo Estadual; 

Criar as condições necessárias para que o município possa de forma plena 

aderir ao Sistema Nacional de Habitação; 
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Promoveremos e ampliaremos o Programa de Regularização Fundiária; 

Trabalhar em conjunto com a Câmara de Vereadores para que seja dado nome 

as ruas da cidade que ainda se encontram sem nome; 

Estabelecer a Revisão do Plano Diretor; 

Estabelecer a Revisão do Código de Edificações, Posturas e Urbanismo.  

 

PLANEJAMENTO 

 

Fazer gestão junto a UFPR para assinatura de protocolo de parceria, para 

elaboração de projetos técnicos; 

Fazer gestão junto ao MEC para implantar uma escola cível/militar no 

município.  

Fazer gestão para implantação da creche na Vila Palmira;  

Fazer gestão junto ao Ministério Público para o término da construção da nova 

Casa da Criança e do Adolescente;   

Fazer gestão junto ao Governo Federal para a construção de um dispositivo 

(viaduto) no KM 458.5, da Rodovia Regis Bitencourt (BR 116), que liga os 

Bairros Rurais à Rodovia;  

Promover a Implantação do Sistema de Processo Digital; 

Estabelecer parcerias com o SESI, SENAI, SEBRAI E SESC para o 

desenvolvimento do município. 

 

ESPORTE 

Criar uma agenda esportiva, fazer manutenção dos Campos de Futebol e 

quadras desportivas nos bairros, criar núcleos de Esporte, Cultura e Lazer nas 

Comunidades; 
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Elaboração de calendários de Eventos Esportivos do Município; 

Criação do Fundo Municipal do Esporte; 

Participação nos Campeonatos Regional, Estadual e Municipal; 

Oferecer curso de arbitragem e especialização para os Profissionais de 

Educação Física; 

Buscar parcerias com o Departamento Municipal de Educação para a 

participação dos campeonatos e Eventos, e da Saúde no Programa IST/AIDS; 

Buscar parcerias com o setor privado para Realização de Eventos Esportivos; 

Ampliar espaços de Lazer no Centro e nos Bairros; 

Realização de Eventos Esportivos em Diversas Modalidades; 

Estabelecer parcerias público-privadas para a realização de eventos;  

Continuidade e Ampliação dos Projetos Esportivos em diversas modalidades; 

Implantações de ações recreativas nos Bairros, com a participação popular 

Criar parcerias e manter diálogos nas comunidades para manutenção e zelo 

dos espaços esportivos e de lazer públicos. 

Faremos Gestão através dos Governos Federal e Estadual para implantação 

de um espaço multiuso no Bairro Alto; 

Buscar parceria com as Escolas Públicas, incentivando os alunos à prática de 

esporte com saúde, lazer, disciplina e cidadania.  

 

CULTURA 

 

Execução de Projetos de Dança e Música (incluindo projeto de Fanfarra e ou 

Banda Municipal); 

Elaboração de Calendário de Eventos do Município; 
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Incentivar a realização de Festas com participação prioritária de Entidades; 

Incentivar Oficinas Culturais em parceria com os governos Estadual e Federal;  

Garantir a participação de entidades no Revelando São Paulo e Mapa Cultural 

Regional; 

Criar e manter canais de diálogo permanente com as comunidades; 

Fazer gestão aos governos Estadual e Federal para a criação do museu do 

imigrante;  

Estabelecer uma política de cessão de uso de equipamentos disponíveis na 

Prefeitura para realização de Eventos que fomentem a cultura no Município; 

Realizar Festa das Nações e Rodeio; 

Implantar festa regional para promover a agricultura local, com foco nas plantas 

ornamentais;  

Elaborar Plano Municipal de Cultura; 

Criar Conselho e Fundo Municipal de Cultura. 

 

TURISMO 

 

Resgatar o potencial turístico do município através de ações de infraestrutura; 

Consolidação dos atrativos, principalmente os do segmento de Ecoturismo; 

Sinalização dos atrativos turísticos; 

Estabelecer o PIT; 

Fortalecer a associação dos Artesãos de Pariquera- Açu; 

Fortalecer a associação Comercial através do fomento da atividade turística 
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Campanhas de sensibilização do Trade Turístico, através de parcerias (Sebrae, 

Senac, outros); 

Buscar parcerias com o setor privado para realização de eventos turísticos; 

Elaborar rotas turísticas; 

Integração dos eventos e atrativos do município junto à Região Lagamar de 

Turismo. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Apoio para a criação do CONSEG; 

Curso do DENARC para combater as drogas; 

Implantação de uma sala de monitoramento e instalação de câmeras de 

segurança; 

Implantação da atividade delegada, 

Convênio com a Polícia Militar para implantação da vizinhança solidária;  

Ampliação da parceria com a Polícia Militar visando fortalecer o PROERD nas 

escolas.  

 

 


