SAÚDE
- Fortalecimento das ações do serviço 192 municipal
- Aquisição de equipamentos de atendimento pré-hospitalar para o serviço 192
municipal
- Fortalecimento das ações básicas de saúde que envolve questões
psicossociais
- Implantação do programa de Saúde Bucal nos ESF Conchal e Centro
- Implantação do Programa de Prótese Dentária
- Intensificar a Assistência Odontológica
- Garantia do fornecimento de medicamentos padronizados a toda população
- Intensificar as ações do serviço de fisioterapia e reabilitação
- Garantir atendimento domiciliar e transporte adequado aos pacientes do
serviço de fisioterapia
- Implantação de grupo de trabalho de humanização nos serviços de saúde de
acordo com a Política Nacional de Humanização com ação continuada
- Incremento da educação permanente e continuada dos profissionais de saúde
- Fortalecer o programa de Saúde da Mulher
- Implementar o programa de Saúde da Criança
- Implementar 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
- Fortalecimento e atualização do Conselho Municipal de Saúde

- Implantar e atualizar o protocolo de serviços de encaminhamento e transporte
- Descentralizar para as Unidades de ESF os serviços de vacinação municipal
- Informatizar todas as Unidades de Saúde
- Estabelecer parcerias com instituições formadoras de profissionais que atuem
na área de Saúde.
MEIO AMBIENTE
Implantação de USIs (Unidade Sanitária Individual), em residências da Zona
Rural, sendo a primeira etapa 60 residências, o objetivo é ampliar esse projeto para os
demais bairros rurais, para a atender mais 57 famílias
Na área de gestão de Resíduos Sólidos a melhoria das condições ambientais
obtidas nestes últimos anos é significativa, o objetivo é conseguir as licenças
ambientais para o Aterro atendo assim todas as exigências ambientais necessárias
para a sua operação.
Implantar a coleta seletiva com aproveitamento dos materiais recicláveis,
incentivar a formalização de uma Cooperativa de Catadores, permitindo a inclusão
social e o desenvolvimento da economia em nossa cidade.
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.
Elaborar e implantar um Plano de Educação Ambiental dando ênfase a
preservação dos recursos hídricos e a coleta seletiva.
Continuar a firmar convênio com o FEHIDRO buscando a melhoria na
qualidade dos recursos hídricos;
Fazer renovação das autorizações junto a CETESB e Outorga junto ao DAEE
para manutenção dos córregos, valas e rios que foram desassoreados;
Fazer o Desassoreamento do Rio Pariquera-Açu;
Fazer a Revitalização do Rio Turvo;

Elaborar e executar um plano arborização urbana;
Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município, em conjunto
com a SABESP;
Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente de caráter deliberativo;
Continuar a nossa Participação junto ao Programa Município Verde Azul da
Secretaria do Meio Ambiente.
Ampliar os pontos de coletas coletivas de lixo através de containers (fibra);
SOCIAL

I – Serviço de Proteção Básica –
“Centro de Referência de Assistência Social – CRAS”



Promover e implementar “Campanhas Educativas” com articulação da
rede intersetorial do município;



Ampliar as informações e maior acesso ao Cadastro Único, mediante
propagandas em rádio, jornal, folders e atendimento descentralizado nos
bairros;



Promover reuniões periódicas intersetoriais para a integração dos
serviços;



Promover capacitação profissional para equipe técnica, orientadores
sociais, cadastradores e oficineiros;



Investir em ações de capacitação profissional (azulejista, eletricista,
pintura, pizzaolo e outros), bem como em ações de iniciação ao trabalho
para as famílias inseridas nos Programas Sociais;



Ampliar os espaços para geração de renda das famílias atendidas no
CRAS, verificando a possibilidade de comercializar os produtos
confeccionados, também nas festividades do município;



Aquisição de equipamentos que se fizerem necessários;



Implantação de uma brinquedoteca;



Realizar diagnóstico socioassistencial do município;



Aumentar o número de orientadores sociais para a ampliação do SCFV
descentralizado (zona urbana e rural);



Ampliar as atividades descentralizadas nos bairros da zona urbana e
rural;



Investir em ações para idosos – Praça de recreação

II- Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
“Núcleo de Atencão Especial”



Implantação de oficinas e cursos profissionalizantes;

III- Serviço de Proteção de Alta Complexidade

“Casa da Criança e do Adolescente”



Aquisição de computadores, jogo de vídeo game, câmera fotográfica,
aparelho de som e projetor;



Aquisição de bicicletas, bolas, bambolê e cordas, para recreação;



Aquisição de mobília nova para a sala, quartos e refeitório, como: sofá,
cama, guarda roupa, mesas e cadeiras;



Capacitação profissional para a equipe técnica;



Capacitação continuada para os educadores e demais funcionários;



Contratação de uma oficineira de artes para desenvolver atividades
educativas e recreativas (teatro, dinâmicas, passeios, cinema, música,
culinária e outros).

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 numero de Vagas através de construção de novas creches
em convênio com Estado e União;



Ampliar os Programas de Educação em tempo integral através do
Programa Mais Educação;



Manter o programa de distribuição de material escolar gratuito para
todos os alunos da Rede Municipal;



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;



Manter o programa de distribuição gratuita de uniformes para todos os
alunos da rede municipal de ensino acrescentando um par de tênis ao kit
de uniforme;



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;



Elevar a conquista dos resultados dos índices nas avaliações externas
como IDEB.
Cultura



Criar o projeto de lazer no centro e nos bairros.



Adequação da Biblioteca Pública e seu Espaço Tecnológico.



Elaboração de Calendário de Eventos do Município.



Incentivar a realização de Festas com participação prioritária de
Entidades.



Incentivar Oficinas Culturais em parceria com o Governo do Estado.



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



Criar e manter canais de diálogo permanente com as comunidades;



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;



Criar Conselho Municipal de Cultura

AGRICULTURA

- Fortalecimento do departamento de agricultura
- Novos implementos – aquisição de novos implementos para reposição de
antigos ou incremento aos já existentes
- Fortalecimento das formas cooperativas/associações de organização
- Mais associações – fortalecer as já existentes e incentivar novas formas de
organização no município
- Cursos e capacitações – continuar as parcerias com Senar/Sindicato rural de
Iguape para cursos, porém criar uma agenda própria de curso de acordo com

as demandas. Seminários ligados às plantas ornamentais e cultivos
agroecológicos, por ex.
- Viagens de intercâmbio – continuar e ampliar as visitas às feiras de exposição
de interesse, produtores e cooperativas.
- geração de renda
- PNAE/PPAIS – aumentar o valor e o número de famílias envolvidas na
chamada pública; buscar outras formas de compras governamentais
existentes.
- Sim/Suasa* – ampliação do SIM; adesão ao SUASA (Sistema Único de
Atenção à Sanidade Animal) seja em consórcio com outros municípios, seja
pedindo adesão apenas o município.
- 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 etc...
- Agroindustrialização do campo – incentivar a criação de agroindústrias 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.
- Incentivo à economia solidária – buscar formas solidárias de comércio para os
produtos agrícolas.

ESPORTE

Criar uma agenda esportiva, fazer manutenção de quadras desportivas nos
bairros, criar núcleos de Esporte, Cultura e Lazer nas Comunidades.
Elaboração de calendários de Eventos Esportivos do Município

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 da Educação para a
participação dos campeonatos e Eventos, e da Saúde no Programa DST/AIDS.
Ampliação das atividades esportivas
CONTINUIDADE DOS PROJETOS
 Judô;
 Jiu-Jitsu;
 Futebol;
 Ginástica Melhor Idade;
 Voleibol Adaptado;
 Esporte Lúdico ( Fanfarra, Música e Dança );
 Atividades Recriativas;

INFRAESTRUTURA

- Ampliação dos postos de saúde do município;
- ampliar o número de vias pavimentadas;
- Instalação de playgrounds;
- Ampliação de academias ao ar livre;
- Reforma e ampliação da Unidade de ESF – Bairro Boa Vista
- Reforma da Unidade de ESF – Bairro Alto
- Construção da Unidade de ESF – Vila São João
- Entrega da Nova Unidade de ESF Centro
- Revitalizar Unidades Escolares Municipais e o Departamento Municipal de
Educação de acordo com a necessidade;

- Urbanização da Vala do Centro de Eventos;
- Manter a revitalização das praças públicas, Parque municipal Casa de Pedra
e Centro de Eventos para que sejam disponibilizados á população;
- Revitalização da Praça Matriz;
- Ampliação dos pontos de iluminação pública;
- Iluminação dos campos de futebol da Vila Clementina e Senador Dantas;
- Iluminação da Cancha Hípica;
- Ampliação do serviço de captação de águas pluviais, drenagem e
canalização;
- Sinalização viária nas áreas urbana e rural;
- Denominação das estradas rurais;
- Reforma de pontes;

