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1. NOSSO CANDIDATO A PREFEITO E NOSSA CANDIDATA A 
VICE-PREFEITA DE SANTOS

 Fábio Alexandre de Araújo Nunes (Professor Fabião) e Bruna Maria 
Paulo dos Santos Esteves Sá foram escolhidos no Congresso do Partido 
Socialista Brasileiro – PSB/Santos, realizado aos 23 de junho de 2012, para 
representar a candidatura do PSB à Prefeitura Municipal de Santos. 

1.2. Professor Fabião

A vocação para o ensino herdou da sua generosa mãe, a professora 
Nadir  de Araújo Lima Nunes,  já  falecida,  que lhe ensinou as primeiras 
lições da escola da vida.

O DNA político obteve do pai, Luiz Norton Nunes, advogado e ex-
vereador  à  Câmara  de  Santos,  no  final  da  década  de  1970.  Na mesma 
época, ainda adolescente ingressou no Escotismo e abraçou o movimento 
ambientalista, como estudante e professor de biologia. 

Biólogo pela Unisantos e Professor há 25 anos. Ingressou no Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), por acreditar no papel do estado democrático 
como  agente  promotor  da  igualdade  material,  garantidor  dos  direitos 
sociais  e  indutor do desenvolvimento  econômico e humano,  atuando no 
combate à pobreza e à exclusão social com responsabilidade diante da atual 
e futuras gerações.  Mantém sua filiação partidária no PSB em comunhão 
com  os  ideais  de  uma  sociedade  mais  justa,  solidária,  participativa, 
pacifista e sustentável.

Percorrer a cidade de bicicleta com um grande banner a reboque foi a 
maneira inovadora, econômica e ecológica que o “Prof. Fabião” utilizou 
para apresentar-se à população santista nas eleições de 2000. 

Eleito vereador em 2000, 2004 e 2008, procurou trabalhar os grandes 
temas  da  cidade,  no  contexto  metropolitano,  com  ênfase  na  educação, 
cidadania,  meio  ambiente,  planejamento  e  mobilidade  urbana,  cultura  e 
lazer. 



Ocupou o cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal  de  Santos  no  biênio  2007/2008  e  participou  das  comissões 
permanentes de meio ambiente, esportes, turismo e lazer.

Em fevereiro de 2010 assumiu a cadeira de Secretário Municipal de 
Meio Ambiente,  onde permaneceu até abril de 2012. O trabalho de dois 
anos junto ao Poder Executivo voltou-se para o diálogo e articulação da 
Secretaria  de  Meio  Ambiente  com  as  demais  pastas  e  órgãos  da 
administração pública, permitindo demonstrar que, longe de monotematizar 
um governo, a questão ambiental precisa e pode ser trabalhada na saúde, no 
planejamento,  na educação,  nas  obras  e  serviços  públicos,  na gestão de 
pessoal, no turismo, nos assuntos portuários, na comunicação social e nos 
demais setores governamentais. 

1.2. Bruna Esteves Sá

Nascida em Santos em 11/04/1978, Bruna Esteves Sá começou a se 
interessar por política ainda na adolescência, quando estudava no Colégio 
Humanitas,  onde  seus  professores  foram  fundamentais  no  incentivo  da 
percepção de como os atos de cada indivíduo podem influenciar na vida de 
outrem e como a forma de governar é não só um espelho da sociedade, 
como a maior influência no dia a dia dos cidadãos. 

Ingressou  na  Faculdade  Católica  de  Direito  em  1996,  e  no  ano 
seguinte começou a fazer estágio no escritório de seu pai, Ademir Esteves 
Sá, advogado atuante na área trabalhista, além de professor titular daquela 
Faculdade.

Seu interesse pela importância das políticas públicas no dia a dia dos 
trabalhadores e seus empregadores foi acentuado nesta época, o que levou a 
candidata a vice-prefeita a se filiar ao PSB quando tinha 17 anos, certa de 
que sua  participação na vida  política  do País  pudesse  contribuir  com o 
aperfeiçoamento do entendimento Estado - cidadão.



 Formou-se em Direito em 2000 e no ano seguinte ingressou no curso 
de Especialização em Direito do Trabalho na PUC-SP. Neste ano mudou-se 
para  São  Paulo,  onde  trabalhou  por  quatro  anos  em um escritório  que 
atende  somente  empresas  multinacionais.  Nesta  época,  a  candidata  se 
deparou com a  evidente  diferença  não só  no  tratamento  e  preocupação 
dispensado pelas empresas multinacionais aos seus empregados, como nas 
políticas públicas de outros países para incentivar a economia,  mas sem 
esquecer  o  fator  mais  importante  na  obtenção  do  lucro  empresarial:  o 
trabalhador.

Ingressou no curso de mestrado em Direito do Trabalho da PUC-SP 
em 2005 e  se  afastou por  um ano para  ter  seu  filho Miguel,  em 2007, 
mesmo ano em que retornou a esta cidade.

Trabalha  desde  2008  no  escritório  de  seu  pai,  atuando  na  área 
trabalhista.



2. PRINCÍPIOS DE GOVERNO PARA UMA SANTOS MAIS 
SUSTENTÁVEL

Assumimos o compromisso de fazer um governo de braços abertos 
para o santista e quem mais escolher Santos para viver. 

A cidade tem de ser preparada pela sua gente para um futuro otimista 
e um mundo mais sustentável. 

Acreditamos numa Santos em constante evolução, articulada na sua 
diversidade e integrada com os municípios irmãos da região. 

Alinhamo-nos  com  a  nova  ordem  econômica  e  social  mundial 
proposta  pela  Organização  das  Nações  Unidas.  Comprometida  “em 
promover uma abordagem integrada e holística para o planejamento e a  
construção  de  cidades  sustentáveis  através  do  suporte  às  autoridades  
locais, redes de transporte e comunicação eficientes, edifícios mais verdes  
e um sistema de serviço de entrega e assentamentos humanos eficientes,  
qualidade  de  ar  e  água  melhorada,  redução  de  dejetos,  uma  melhor  
preparação  e  resposta  para  desastres  e  ampliação  da  resistência  
climática.” (ONU, O futuro que queremos, 2012) 

Para uma Santos mais Sustentável propomos:

• Valorizar as funções da cidade
• Fortalecer o capital humano
• Valorizar o novo modelo econômico e social
• Fortalecer as responsabilidades do governo



Estamos convencidos de que as ações de governo em uma cidade 
urbanizada como Santos devem ser orientadas para oferecer melhores 
condições de habitação, trabalho, saúde ambiental, mobilidade e lazer. O 
governo que propomos valorizará estas funções da cidade, garantindo os 
pressupostos para o fortalecimento do capital humano.

Filiamo-nos à ideia de que a formação do capital humano vale mais que 
o simples aumento da capacidade para o consumo e acumulação de bens. 

Estimular o pleno desenvolvimento das potencialidades do cidadão, 
fomentar as práticas criativas e inovadoras, como também investir nas 
novas tecnologias sociais e apostar na economia de baixo carbono e baixo 
impacto ambiental é fortalecer o verdadeiro capital da nação, que é a sua 
gente.

As responsabilidades do governo vão além da boa e eficiente 
administração do orçamento da prefeitura, dos serviços públicos e espaços 
comuns do povo. 

Promover a participação popular, com inclusão e controle social. Tornar 
a Administração Pública mais transparente. Construir um estado exemplar 
e compartilhar com a comunidade as decisões de governo são nossas 
aspirações para uma plataforma de governança municipal.

2.1. Valorização das funções da cidade para o cidadão santista:

Santos  precisa  de  respeito  pela  sua  gente,  participação  popular  e 
qualificação das pessoas, obras estratégicas e intervenções urbanas para 
melhoria do trânsito e da mobilidade, ampliação e integração da política 
habitacional. 



Habitação,  trabalho,  saúde  ambiental,  mobilidade  e  lazer  para  o 
cidadão santista. É o compromisso que o PSB assume para o governo 
em nome e em favor do povo de Santos.

Habitação:

De um lado, a população santista assiste ao crescimento vertical da 
cidade, erguendo-se nas imediações da zona da orla e intermediária da 
cidade, inclusive nos morros e zona noroeste.

De outro, a população convive com o elevado déficit habitacional da 
cidade,  especialmente  de  moradias  para  as  famílias  em  situação  de 
vulnerabilidade  social,  que  vivem  sobre  palafitas,  nas  encostas  dos 
morros e nos cortiços do centro histórico.

É  o  abismo  social  de  Santos,  refletindo-se  nesse  gradiente  de 
exclusão social que avança a partir da Orla da Praia em direção à Região 
Central, aos morros e à Zona Noroeste.

Não  dá  para  ser  feliz  com  tanta  desigualdade!  A  cidade  que 
idealizamos deve oferecer condições dignas de moradia para todos!

É papel do Poder Público garantir a ocupação justa e equilibrada do 
território  municipal,  em  que  o  adensamento  populacional  e  a 
verticalização  ofereçam  uma  efetiva  contrapartida  para  o  espaço 
construído da cidade, além de empregar temporariamente mão de obra 
para a construção civil.

Também  é  papel  do  governo  municipal,  com  a  participação 
obrigatória do estado e da União, por força de determinação legal1 (e 

1 Artigo 23, IX, da Constituição Federal



não por  favor  ou  afinidade  política),  custear  ou  financiar  habitações 
populares às famílias de baixa renda, que vivem em condições indignas, 
e estão privadas do direito à moradia.

Trabalho:

A cidade necessita estimular a criação de oportunidades de trabalho e 
geração de renda, fortalecendo a economia local de modo sustentável. 
Logística,  comércio  exterior,  ensino  superior,  pesquisa,  tecnologia  e 
inovação,  aliados  a  um  comércio  robusto  e  serviços  locais  de  alta 
qualidade  garantirão  um crescimento  moderado  e  autossustentado  da 
nossa cidade, bem como a atração de investimentos e do turismo de alto 
padrão. 

Os ciclos de crescimento econômico da nossa cidade demonstram, ao 
longo da História, que Santos não pode acomodar-se na monotonia de 
uma  principal  atividade  econômica,  seja  o  comércio  cafeeiro,  seja  a 
indústria portuária, sejam as novas oportunidades, especulativas ou não, 
como se mostra a exploração do petróleo na camada pré-sal. 

Santos não pode apostar na perenidade dos ciclos - e menos ainda 
dos surtos - de crescimento econômico. A cidade e sua gente precisam 
saber  se  reinventar  e  empreender,  com  pioneirismo  e  qualificação 
profissional. 

Saúde ambiental

A sadia qualidade de vida depende fundamentalmente das condições 
do  ambiente  em  que  vivemos  e  da  forma  como  vivemos 
individualmente, ou seja, do nosso modo de vida pessoal e das escolhas 
que fazemos em relação aos nossos hábitos de alimentação,  trabalho, 
lazer, higiene etc.



Garantir um ambiente saudável, com o mínimo possível de poluição 
atmosférica,  hídrica,  sonora  e  visual,  por  meio  de  sistemas  de 
monitoramento  on  line dos  parâmetros  de  qualidade  ambiental  e 
controle  rigoroso  das  fontes  poluidoras  é  um  compromisso  que 
assumimos, como plano de governo e objetivo de vida.

A participação da população é indispensável para que as condições 
de limpeza da cidade e salubridade ambiental sejam mantidas. É preciso 
sensibilizar  toda  população  para  que  se  produzam  os  resultados 
esperados. 

As atividades de eco-sensibilização serão prioritárias, dentre todas as 
ações de governo.  Mas também serão adotadas  medidas  de controle, 
fiscalização e repressão em relação àqueles que, estando em condições 
de  fazê-lo,  não  se  ajustarem  às  regras  de  proteção  da  salubridade 
ambiental. 

Isto porque um governo, ou uma administração, não pode abrir mão 
de  um direito  que  é  de  toda  a  população:  o  direito  a  um ambiente 
ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida!

Muitos serão os desafios,  mas as atividades geradoras de poluição 
veicular  serão  objeto  de  intenso  controle,  dentro  dos  limites  da 
legislação vigente. 

Da mesma maneira, os lançamentos indevidos de dejetos nos canais 
de drenagem e  no estuário,  realizados  direta  ou  indiretamente,  serão 
alvo  de  intensa  repressão,  por  meio  de  fiscalização  municipal  e  do 
auxílio  das  polícias,  sempre  que  constituírem práticas  criminosas  ou 
contravenções penais.



Mobilidade

A cidade precisa oferecer mobilidade aos seus habitantes, por meios 
confortáveis,  eficientes  e  seguros.  As atividades  cotidianas  precisam ser 
realizadas evitando-se ao máximo os transtornos de um trânsito moroso e, 
por vezes, inseguro.  

Os serviços governamentais e burocráticos podem ser prestados sem 
deslocamento.  Os  sistemas  de  logística  podem  ser  melhorados  e  serão 
estimulados para evitar deslocamentos individuais. 

A  dinâmica  dos  deslocamentos  e  os  movimentos  pendulares  na 
cidade podem ser mais bem distribuídos ao longo do tempo, evitando-se 
congestionamentos e diluindo-se os picos de trânsito durante as horas do 
dia e da noite.

O santista optou pelo transporte individual, tornando-se um desafio 
para o governo oferecer  alternativas  mais  atraentes,  a  par  do  transporte 
coletivo, multimodal, com tarifas integradas.

A implantação do Sistema Troncal de transporte coletivo e integrado 
a todos os modais de deslocamento, é a quebra de paradigma da mobilidade 
urbana.

Lazer

Deve  estar  incorporado  ao  cotidiano  do  Santista.  Os  ciclos  de 
trabalho  e  descanso  fazem  parte  da  rotina,  sendo  indispensáveis  à  boa 
qualidade  de vida.  A cidade  deve  estar  preparada para  oferecer  ambos: 
trabalho e lazer.



2.2. Fortalecimento do capital humano: 

Acreditamos no capital humano e na sua prevalência sobre o capital 
financeiro. 

A valorização da cidadania, a revelação de talentos, a formação de 
lideranças,  o  estímulo  à  criatividade  e  a  prática  da  inovação  são  os 
elementos que fortalecem o capital humano. 

Cidades melhores  se  fazem com cidadãos melhores,  em constante 
processo  de  aperfeiçoamento  pessoal  pelo  desenvolvimento  pleno  das 
potencialidades individuais e coletivas.

O cidadão conhece seus direitos dentro da urbis, sabe como exercê-
los e acionar o estado para que se façam cumpri-los. Mas também conhece 
e cumpre seus deveres.

No plano social o desenvolvimento do comunitarismo é importante 
ferramenta de controle social  informal  exercida pelos próprios cidadãos. 
Estar atento ao que acontece na sua rua, no seu bairro, na frente da sua casa 
e às pessoas que moram próximas, na mesma comunidade é fundamental 
para o pleno desenvolvimento da cidadania.

Acreditamos  no  espaço  da  cidade  e  na  dinâmica  urbana  como 
plataforma para o desenvolvimento de talentos e a formação de lideranças.

A cidade  deve  ser  um ambiente  propício  ao  ato  de  criação,  com 
máxima liberdade,  que estimula  o cidadão e  o sensibiliza,  preparando-o 
para o convívio com as transformações do espaço em que vive. 



Santos sempre esteve na vanguarda, pois sempre soube se reinventar, 
introduzindo práticas inovadoras,  propondo soluções simples  e criativas. 
Vamos valorizar as nossas melhores qualidades!

2.3. Valorização do novo modelo econômico: 

Acreditamos  na  articulação  entre  atividades  sociais  e  artísticas, 
industriais,  culturais  e  o  governo,  capaz  de  atrair  e  reter  talentos, 
aumentar  o  potencial  criativo  das  empresas  e  instituições.  Para  isso 
propomos promover diversidade social, produzir efervescência cultural, 
tornar a cidade mais acolhedora para o santista e seus visitantes. Sendo 
o  turismo  um  dos  vetores  de  crescimento  da  cidade,  a  proposta 
naturalmente opera como um motor da economia local, criando novas 
oportunidades de trabalho, especialmente “empregos verdes”.

Estamos  na  era  do  consumo  consciente.  Na  nova  economia,  o 
consumo  coletivo  realizado  por  escolhas  conscientes  empodera  o 
indivíduo  diante  da  cadeia  produtiva.  Pois  sinaliza  o  que  deve  ser 
produzido e oferecido no mercado, de que maneira deve ser produzido, 
com que rede de fornecedores e colaboradores, com o emprego de quais 
matérias primas e de que origens. 

O consumo consciente estabelece e em que grau de responsabilidade 
socioambiental  as cadeias de produção e pós-consumo devem operar, 
para  atender  às  expectativas  do consumidor  em relação à  eficiência, 
segurança  e  sustentabilidade  dos  serviços  e  produtos  colocados  no 
mercado.

Por isso, a lógica da maximização de lucros e minimização de custos 
precisa ser destituída pelo mercado consumidor consciente, que exige a 
sustentabilidade  econômica,  social  e  ambiental  dos  processos  de 
produção e da cadeia pós-consumo.



O consumidor está consciente de que a responsabilidade da empresa 
não  cessa  ao  colocar  no  mercado  produtos  ou  serviços  funcionais  e 
seguros. Também é preciso que sejam sustentáveis, desde o momento da 
produção até a cadeia pós-consumo, estendendo-se por todo o ciclo da 
cadeia produtiva e reversa.

O  novo  modelo  de  economia  pressupõe  uma  educação  para  o 
consumo consciente,  inovadora.  Que  valoriza  a  autodeterminação  do 
consumidor.  Que  incorpora,  nas  escolhas  individuais  dos  produtos  e 
serviços a serem consumidos, tanto em quantidade como em qualidade e 
identidade, os valores supremos e fundamentais da dignidade humana, 
da  proteção  do  meio  ambiente  e  da  livre  iniciativa,  garantidores  da 
sustentabilidade nas relações de produção e consumo.

Nosso governo propõe uma nova forma das pessoas se relacionarem 
com os bens que utilizam e consomem, fomentando o comércio justo, as 
compras  coletivas,  as  moedas  sociais  a  educação  para  o  consumo 
consciente, pautado em escolhas não somente baseadas nos preços finais 
das mercadorias e serviços, promotores de um mercado ético.

Não é  à  toa que  Eugene Odum,  eminente  ecólogo americano,  no 
parágrafo  final  do  seu  livro  texto  de  ecologia,  obra  que  remonta  ao 
início da década de 1980, já dizia com propriedade:

"Quando a ecologia e a economia puderem se fundir, e quando a 
ética puder ser estendida para incluir o ambiente, poderemos ser 
otimistas em relação ao futuro da humanidade" (ODUM, 1984).

Hoje,  é  imperativo  atuar  com  visão  sistêmica,  levando  em 
consideração  a  inegável  integração  do  sistema  social,  econômico  e 
ecológico.



2.4. Fortalecimento das responsabilidades do governo: 

Acreditamos num Estado capaz de reduzir as imensas desigualdades 
sociais, promover justiça e igualdade material, tratando desigualmente 
os desiguais.  Para nós,  não basta a garantia formal  de que todos são 
iguais perante a lei. 

A igualdade formal perante a lei não conduz à efetiva conquista dos 
direitos sociais, nem assegura sua preservação, por meio da proibição do 
retrocesso. 

Pretendemos assumir as responsabilidades de um governo promotor 
da igualdade material, por meio da redução da pobreza e pelo constante 
avanço  -  sem  retrocesso  -  na  conquista  dos  direitos  sociais, 
especialmente, moradia, trabalho e lazer, educação e saúde.

Estes são os princípios de governo que nortearão a gestão política da 
nossa  cidade.  Os  valores  que  defendemos  para  uma  Santos  mais  
Sustentável.

O planejamento e as ações do nosso governo hão de se realizar sob a 
luz  das  funções  da  cidade,  inspirando  o  seu  capital  humano  a 
desenvolver um novo modelo econômico e social, em parceria com um 
estado responsável.



3. GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

Reconhecemos  que  é  preciso  aproximar  governo,  sociedade  civil, 
organizações e setor privado para estabelecer os meios e processos de bem 
administrar os problemas e dirimir as questões comuns da coletividade, no 
espaço da cidade. 

O professor Alcindo Gonçalves em texto apresentado ao Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito - CONPEDI2, citando 
Maria Helena de Castro Santos, pontua que a governança é indispensável 
para  o  desenvolvimento  sustentado,  com  crescimento  econômico  e 
equidade social, assegurando os direitos humanos.

Somente  o  pertencimento  e  envolvimento  da  sociedade,  com  o 
exercício  da  liderança  democrática,  transformam  administrados  em 
parceiros e colaboradores da Administração Pública.

Governo e  sociedade -  muito  mais  por  intermédio  de  relações  de 
confiança e cooperação e menos por meio de relações de autoridade ou 
coativas - constroem juntos a ambiência propícia para o desenvolvimento 
das funções da cidade. 

Nosso governo propõe mais do que governar, pretende construir uma 
plataforma  de  governança  que  permitirá  a  participação  com  inclusão, 
fortalecimento  dos  meios  de  controle  social  informal;  bem  como, 
legitimará as decisões de governo, por meio da transparência e da busca por 
oferecer  um  estado  exemplar,  como  forma  de  empoderar  o  cidadão  e 
valorizar a comunidade.

2  http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf


3.1.  Participação com inclusão, comando e controle social

A  sociedade  civil,  por  meio  de  seus  diversos  agentes,  precisa 
compartilhar  com  o  governo  e  os  órgãos  públicos  as  estratégias  e 
procedimentos para desafiar os problemas da cidade e os conflitos de 
convivência no seu espaço urbano.

Além  da  manutenção  dos  conselhos  municipais  e  dos  órgãos  de 
articulação entre o governo e a sociedade, propomos a criação de um 
conselho  municipal  de  comunicação,  pois  acreditamos  que  para 
garantir  a participação popular no exercício da autonomia política da 
cidade  e,  portanto,  implementar  uma  plataforma  de  governança 
sustentável  é  preciso  realizar  uma  eficiente  comunicação  entre  o 
governo e a população.

 

Nos  moldes  da  Ágora  grega  serão  realizadas  reuniões  bimestrais 
abertas  entre  o  prefeito  e  seus  assessores  e  a  população,  como 
importante mecanismo de escuta popular.

3.2. Transparência na Administração 

Os atos da administração exigem transparência e o propomos que o 
seu conteúdo esteja disponibilizado na rede mundial  de computadores 
para livre acesso ao cidadão. O Poder deve possuir estrutura hialina para 
se acomodar aos ditames da Constituição e conquistar democraticamente 
a necessária legitimidade popular, requisito para a boa governança. Para 
isso, estamos comprometidos com o seguinte:

Garantir  acesso  às  plataformas  do  governo  municipal  na  rede 
mundial  de  computadores,  com  facilidade  de  navegação  e  de 
interatividade,  contendo  A  estrutura  administrativa  da  prefeitura,  as 



atribuições,  siglas,  locais  e  horários  de  funcionamento  das  unidades 
administrativas, os ocupantes de todos os cargos em comissionamento e 
funções  gratificadas  de  chefia,  tanto  da  Administração  Direta  como 
Indireta,  com  os  respectivos  telefones,  endereços  profissionais  e 
eletrônicos.

Disponibilizar  cópias  de  todas  as  licitações  e  contratos,  inclusive 
contratos  celebrados  com  dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação  e 
outros instrumentos como parcerias, termos de cooperação e convênios, 
celebrados pela a Administração Pública Direta e Indireta.

Digitalizar e disponibilizar no sítio da prefeitura na rede mundial de 
computadores o inteiro teor dos processos administrativos instaurados a 
partir de 2013.

Instituir mecanismo de busca de processos administrativos por meio 
de palavras-chave abrangendo o assunto e interessado.

Divulgar  a  agenda  de  reuniões  dos  secretários  municipais,  com 
identificação  do  assunto  e  dos  participantes.  Divulgar  as  viagens 
realizadas pelo Prefeito, seus assessores direitos e secretários municipais, 
inclusive com eventuais acompanhantes.

3.3. Ética, eficiência e racionalidade na Administração 

 Construir  um  estado  exemplar  é  indispensável  para  a  boa 
governança, na medida em que legitima perante a população as ações e 
decisões de da Administração,  especialmente quando atua limitando o 
exercício  dos  direitos  individuais  para  assegurar  o  bem  comum,  o 
interesse público e coletivo.



Para isso, os titulares das secretarias apresentarão curriculum vitae e 
plano  de  trabalho  antes  da  nomeação.  O  candidato  deverá  possuir 
experiência comprovada na área referente à pasta e, preferencialmente, 
formação  em  nível  superior.  A  cada  6  meses  o  titular  da  pasta 
apresentará  um  relatório  de  gestão,  contendo  informações  sobre  a 
execução orçamentária, realização das ações e cumprimento das metas 
estabelecidas nas leis orçamentárias.

Os titulares das pastas preencherão os cargos de livre provimento, 
preferencialmente  com  servidores  efetivos  do  Município.  Os  seus 
assessores  pessoais  (símbolo  C1)  poderão  ser  escolhidos  fora  dos 
quadros do funcionalismo municipal.

Somente  serão  admitidos  como Secretários  e  ocupantes  de  outros 
cargos  de  livre  provimento  os  cidadãos  em  pleno  gozo  dos  direitos 
políticos, sem condenação criminal transitada em julgado, salvo crimes 
culposos; sem condenação por ato de improbidade administrativa, sem 
condenação  ético-disciplinar  em  eventuais  conselhos  profissionais  de 
que façam parte; e estejam em dia com suas obrigações perante a Receita 
Federal e o Município.

Os secretários ou seus assessores de confiança visitarão as unidades 
administrativas a eles subordinadas e utilizarão serviços prestados sob 
sua  gestão,  reportando  ao  gabinete  do  Prefeito  as  eventuais 
desconformidades e irregularidades que encontrarem.

Os  ocupantes  de  cargos  em  comissão,  inclusive  os  servidores 
efetivos, ao tomarem posse serão submetidos a um programa genérico de 
adaptação, oferecido pela Secretaria de Gestão, que abordará conteúdos 
sobre  a  estrutura  e  competes  da  administração  municipal,  legislação 
municipal  e  correlata,  bem  como  noções  de  finanças  públicas, 
instituições de direito público, contratos e licitações. Este programa de 



adaptação poderá ser realizado em parte sob a forma de EAD – Ensino à 
Distância, com módulos avaliativos.

3.4 .  Empoderamento  do  santista  e  valorização  da 
comunidade

A  governança  pressupõe  a  efetiva  participação  dos  cidadãos  nas 
políticas governamentais e não apenas no tocante aos aspectos gerenciais 
e administrativos e ao funcionamento eficaz da máquina estatal.

Por  isso,  nosso  governo  pretende  estabelecer  novos  padrões  e 
ampliar os mecanismos de articulação e cooperação com a sociedade.

Conselhos  municipais,  associações  de  bairros,  de  ruas  ou  de 
quarteirões  e  outros  grupos  sociais  agregados  por  meio  de  interesses 
comuns,  formal  ou informalmente  estruturados,  serão ouvidos e  terão 
voz junto ao governo.

Nosso governo estimulará a realização de mutirões pela população, 
por meio de uma lei de incentivo, que oferecerá apoio para a realização 
dessas  atividades  por  organizações,  clubes  de  servir  e  lideranças 
comunitárias. A prática dos mutirões será empregada pelo governo para 
atender  as  demandas  dos  movimentos  de  moradia  popular.  O  Poder 
Público,  dentro  dos  limites  da  legislação  e  das  disponibilidades  dos 
recursos humanos,  materiais e financeiros,  estará à disposição para as 
tarefas que podem sem realizadas coletivamente, com a participação da 
população. 

E  como  a  governança  também  passa  pela  governabilidade,  pois 
enquanto  a  governabilidade  refere-se  ao  plano  estatal,  a  governança 
refere-se à sociedade como um todo, nosso governo propõe estabelecer 



uma  boa  articulação  e  uma  relação  de  respeito,  confiança  mútua  e 
urbanidade  com  os  representantes  máximos  do  povo  na  cidade 
escolhidos pelo voto direto e secreto dos eleitores, compondo o Poder 
Legislativo  Municipal,  além  dos  respectivos  partidos  políticos,  os 
próprios detentores dos cargos de representação na Câmara Municipal.

Estabelecer as condições de governabilidade é fundamental para uma 
boa governança, assegurando à população a participação no governo, o 
controle  e  a  fiscalização  das  ações  do  Executivo,  por  meio  de  seus 
representantes  eleitos,  mas  também  permitindo  e  estimulando  a 
participação  direita,  por  meio  das  redes  sociais  e  das  suas  diversas 
formas de organização.

Nosso governo estará de braços abertos para o cidadão santista, seja 
por meio dos grupos sociais articulados e das instâncias de participação 
direta da população no governo, como os conselhos populares, seja por 
meio  dos  mecanismos  político-institucionais,  tais  como  o  Poder 
Legislativo  Municipal,  com  os  vereadores  e  respectivas  agremiações 
político-partidárias.



4. NOSSAS PROPOSTAS DE GOVERNO

Nos  capítulos  anteriores  vimos  quem  são  as  pessoas  que  o 
PSB/Santos  propõe para governar  a  cidade.  Professor  Fabião e  Bruna 
Esteves  Sá,  dois  cidadãos  honestos,  idealistas,  trabalhadores,  líderes 
capacitados  e  rodeados  de  pessoas  igualmente  motivadas,  leais  e 
preparadas para conduzir os destinos de uma Santos mais Sustentável. 

Também vimos  que  os  princípios  e  valores do  governo do PSB 
serão  valorizar  as  funções  da  cidade,  fortalecer  o  capital  humano, 
valorizar  o  novo  modelo  econômico  e  social e  fortalecer  as 
responsabilidades do governo.

Conhecemos, ainda, o modo pelo qual o PSB pretende governar a 
cidade, por intermédio da plataforma de governança sustentável.

As  propostas  a  seguir  apresentadas  são  em  grande  parte 
conseqüência natural dos princípios de governo e do modo de governar que 
o PSB propõe para nossa cidade.

Filiados do PSB, simpatizantes e interessados, compondo um grupo 
de expressiva diversidade formado por mais de 1.500 pessoas, tiveram a 
oportunidade  de  participar  da  elaboração  deste  trabalho,  enviando  suas 
manifestações e sugestões. 

 O presente plano de governo também contou com valiosas inserções 
já  contidas  em  propostas  apresentadas  no  projeto  de  governo  da 
candidatura anterior do PSB para nossa cidade em 2008, capitaneada por 
essa defensora da democracia a ilustre deputada Mariângela Duarte, com 
especial destaque para as áreas de segurança, juventude, desenvolvimento 
social e cidadania.



Todo o material recebido foi avaliado e sistematizado, por áreas ou 
temas  relativos  à  cidade,  resultando  num  conjunto  de  propostas  que, 
esperamos,  reflita,  em  larga  medida,  os  principais  anseios  da  nossa 
população para uma Santos mais Sustentável.

Por se tratar de uma plataforma de governança, permanecerá aberta 
para a interação com a população.

4.1. Educação

Para  nós,  envolver  os  profissionais  responsáveis  pelo  “ato 
educacional” é estratégico, tanto na rede pública como na rede privada de 
ensino. A motivação do professor e do aluno, produto desse envolvimento 
no processo educacional, é fundamental para obtenção de bons resultados, 
individualmente  considerados,  em  relação  às  potencialidades  de  cada 
educando  e  coletivamente,  em  relação  aos  chamados  índices  de 
desempenho.

Os índices de desempenho são importantes para serem interpretados 
e  gerar  a  adequação  e  realinhamento  nos  projetos  pedagógicos  das 
instituições.  O ensino hoje deve ser “customizado”, num ambiente em que 
o aluno tem atenção pedagógica e cuidados personalizados, sem o erro do 
passado  da  exclusão  das  pessoas  que  apresentam  algum  déficit  de 
aprendizado.

Sabemos que a qualidade da educação cresce lentamente em relação 
às demandas reais do País. Séculos de atraso na educação, prejudicaram a 
criação de uma força de trabalho, que em caso de uma qualificação plena 
poderia nos igualar a nações altamente desenvolvidas neste setor.



Hoje, não somente esta demanda ficou reprimida como assistimos a 
mudanças importantes na sociedade, que exigem do ensino uma inovação 
apropriada. Esta inovação se caracteriza por sua praticidade, eficiência e 
pelo custo-benefício da utilização dos avanços tecnológicos, a fim de não 
engessar, regimentar, automatizar, ou desumanizar a aprendizagem. 

Nossa proposta é aprofundar a compreensão e estender o alcance do 
aluno  a  fontes  de  informação  e  de  conhecimento  além  das  fronteiras 
naturais, políticas, econômicas e ideológicas. A marca da sustentabilidade 
para a Educação será a preparação, à luz dos acontecimentos, de uma força 
de trabalho, uma intelectualidade e uma cidadania à altura das necessidades 
presentes e futuras.

Precisamos,  sim,  de  instituições  de  altíssima  qualidade. 
Paralelamente,  outras  instituições  podem ser  implantadas  para qualificar 
profissionais necessários para a manutenção de uma sociedade complexa e 
dinâmica.

 Propomos dar continuidade aos projetos educacionais desenvolvidos 
pelo Núcleo de Tecnologia Municipal, ampliando a formação educacional 
com  sistemas  para  o  ensino  médio  regular  e  supletivos  (EJA)  e 
principalmente as especializações. 

Pretendemos  criar  o  CISES  -  Campus  de  Instrução  e 
Sustentabilidade  Educacional,  em  pontos  chaves  já  instituídos  para  a 
prática educacional. Porém, dedicados ao aprendiz atual, em formato livre e 
autônomo, com tutoria e direcionamento, preparatório ao mercado técnico 
ou a exames seletivos. Voltados à aprendizagem e capacitação à distância 
dos  cidadãos,  com  posturas  práticas  e  determinantes  à  formação  em 
ambiente  sustentável.  Servindo  à  demanda  de  mercado  local  e  externo, 
através da parceria junto aos stakeholders atuais, sempre valorizando uma 
postura produtiva, crítica e empreendedora nesses alunos.  



Para  nós,  a  escola  pública  deverá  ser  valorizada  como  vetor 
preferencial das diversas políticas públicas e de convergência de iniciativas 
comunitárias, a partir da democratização de sua própria gestão, com ampla 
participação  de  todos  os  atores  envolvidos:  pais,  professores,  alunos, 
funcionários e lideranças locais. Por isso, entre outras medidas que sempre 
defendemos,  reativaremos  e  fortaleceremos  os  grêmios  estudantis  nas 
escolas municipais.

A  escola  deve  resgatar  e  estabelecer  definitivamente  a  formação 
integral de crianças e jovens. A escola pública deverá ser um pólo difusor 
dos valores éticos afinados com a dignidade da pessoa. Nesse passo, entre 
outras  medidas  incentivaremos  o  uso  das  escolas  municipais  para  a 
instalação de grupos escoteiros e organizações assemelhadas que tenham 
por  objetivo  promover  a  educação  complementar  à  escola,  sem  fins 
lucrativos.

Neste  contexto,  será  desenvolvido  programa  de  aproximação  da 
família  com a  escola,  que  prevê  a  articulação  do  conjunto  de  políticas 
voltadas à família e aos seus componentes, tendo como apoio e referência a 
escola  pública.  O programa terá  a  visita  de agentes nas residências  dos 
alunos, cujas famílias aderirem voluntariamente, manterá uma plataforma 
de interação na rede mundial de computadores que servirá como espaço de 
informações e interação, fornecerá orientações sobre o acompanhamento da 
vida  escolar  dos  filhos,  estimulando  a  aproximação  dos  pais  com  os 
professores.

BINÔMIO EDUCAÇÃO SAÚDE

Em  notável  estudo  publicado  em  2007  na  Revista  Brasileira  de 
Educação  Médica,  intitulado  “Educação  e  Saúde:  um  Binômio  que 



Merece  Ser  Resgatado”,  Carlos  Arteaga  Rodríguez3,  Marcelo  Garcia 
Kolling e Peri Mesquida fazem estas precisas colocações:

“As  escolas  precisam  incorporar  temas  como  meio 
ambiente,  hábitos  tóxicos,  sexualidade,  planejamento 
familiar,  higiene,  exercícios  físicos,  alimentação, 
primeiros  socorros  e  trânsito.  [...]  as  escolas  devem 
incorporar temas referentes à saúde em busca do bem-
estar  pleno  do  cidadão.  A  educação  e  a  saúde  são 
necessidades  sociais  que  devem  ser  garantidas  pelas 
instituições  governamentais,  e  o  povo,  junto  ao  seu 
direito de desfrutá-las, tem o dever de contribuir para 
sua concretização.” (Rodríguez. Kolling, Mesquida, 2007).

          A esse indiscutível papel de irradiação de conhecimentos da escola 
há de se acrescer a relevância da ação dos pais – leia-se, da família – na 
interação com os filhos na aplicação prática desses conhecimentos.

           A  administração  pública  deve  adotar  políticas  educacionais  que, 
integrando  escola,  alunado  e  família,  façam  da  educação  o  vetor  mais 
importante da saúde da população. 

Nesse  sentido,  propomos  a  criação  de  um  portal  na  internet, 
semelhante  ao “boletim  on line”,  acessível  aos  pais  dos alunos da rede 
pública  com  informações  sobre  o  calendário  de  aulas,  o  programa  e 
conteúdo  das  disciplinas,  os  nomes  e  contatos  por  e-mail  com  os 
professores  e  a  equipe  técnica  da  unidade  municipal  de  educação,  o 
rendimento escolar do aluno, ficha de saúde, vacinação, consultas médicas 
na  rede  pública,  atendimento  odontológico,  desenvolvimento  de  peso  e 
altura,  recomendações  nutricionais,  entre  outras  informações  que 

3 O Dr. Carlos Arteaga Rodriguez é médico cubano radicado em Curitiba, onde goza de grande 
prestígio como educador de médicos e social.



permitirão aos pais melhor acompanhar o desenvolvimento e a situação de 
saúde dos filhos. Escola, filhos educados e pais interativos serão agentes 
naturais da saúde!

               Renovemos a escola para renovar a sociedade!

4.2. Saúde

 Além dos desafios de gestão do Sistema Único de Saúde, os focos 
atenção do nosso governo serão:
 

a) atenção preventiva geral e dedicada à saúde infantil, da mulher e 
do idoso. 

b) saúde ambiental, 

c) atuação junto à população vulnerável, deslocando profissionais, 
serviços e equipamentos de saúde, por meio de agentes de saúde e do pro-
grama de saúde da família, 

d) incentivo ao  home care e programas assemelhados de cuidados 
domiciliares,
 

e) combate ostensivo aos maus hábitos alimentares, à obesidade, ao 
tabagismo, ao alcoolismo, ao consumo de drogas (crack) e ao sedentarismo.

f) combate à dengue

Nosso governo continuará  alinhado  com os  Objetivos  do Milênio 
(Organização  das  Nações  Unidas  –  ONU,  2000), especialmente  aqueles 
com repercussão direta na saúde, perseguindo as metas relativas à redução 
da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate ao HIV e ou-
tras doenças.

A  vigilância  em  saúde  da  Prefeitura,  com  sua  atual  estrutura 
departamental  e  atribuições  variadas,  como  vigilância  em  mortalidade 
infantil,  Vigilância  Sanitária,  Controle  e  Orientação  em  Intoxicações, 
Vigilância  e  Referência  em  Saúde  do  Trabalhador,  Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância e Controle de Zoonoses, Controle de Vetores – 



Dengue, merece atenção especial,  pois receberá atribuições de vigilância 
em saúde ambiental.

Propomos  a  criação  de  uma  unidade  de  saúde  com atribuição  de 
exercer  as  ações  de  vigilância  em  saúde  ambiental,  com  interesse  no 
conhecimento  dos  fatores  determinantes  e  condicionantes  do  meio 
ambiente  que  interferem  na  saúde  da  população  santista,  com  vistas  à 
prevenção e controle de riscos ambientais, que afetam a saúde, causando 
doenças ou outros agravos à saúde.

Uma unidade especializada em saúde ambiental se justifica diante do 
fato de que vivemos em uma região estuarina fortemente impactada pela 
atividade portuária/industrial e pelas favelas instaladas à beira dos canais 
do  estuário.  Ademais,  na  porção  insular  do  Município  verifica-se  um 
elevado índice de ocupação territorial, a cidade passa por um processo de 
verticalização, a par da intensa movimentação de veículos automotores de 
carga,  transporte  e  passeio,  com  motores  à  explosão  e  movidos  por 
combustível fóssil. 

 O Santista vive em contato com este ambiente, que acumula poluição 
atmosférica,  sonora,  do solo (areia  das praias)  e  da água (inclusive  das 
praias).  Por  isso  é  fundamental  desenvolver  um  sistema  municipal  de 
vigilância  ambiental  ligado  à  secretaria  de  saúde,  articulado  com  a 
secretaria de meio ambiente, e seu laboratório ambiental, além da secretaria 
de planejamento e de assuntos portuários.

4.3. Segurança

Nossas  propostas  para  a  área  de  segurança  foram  inspiradas  no 
excelente  material  desenvolvido  pelo  grupo  de  trabalho  em  segurança 
pública da equipe de organização do plano de governo do PSB para as 
eleições 2008, coordenado por Sérgio Ricardo de França Coelho, pela Ten. 
PM Fem. Res. Maria Luiza de Oliveira Nogueira e por Selma Reis Lapa, 
com a Colaboração Técnica do Instituto de Pesquisa em Segurança Pública 
Municipal – IPECS, Cel.  Alexandre Junqueira, Dr. Osmar Ventris,  Jairo 
Santana, Sidinei Batista e Francisco Contreras.



Naquilo que se  considera necessário e  possível de ser  realizado pela 
administração pública municipal, as propostas ora apresentadas defendem a 
idéia de que segurança pública é uma questão que vai além das atividades 
de polícia, mas se compõe de uma rede de atividades e serviços públicos 
que, combinados, estabelecem o cenário atual da segurança pública.

Iluminação das ruas, gerenciamento de trânsito, programas de inclusão 
social, combate ao consumo de drogas e álcool por crianças e adolescentes, 
reforma urbana,  controles de invasão de áreas sob proteção ambiental  e 
congelamento de favelas são alguns dos inúmeros temas de vocacionais da 
administração municipal e sua contribuição na segurança pública.

A  Segurança  Pública  constitui  um  dos  direitos  fundamentais  dos 
cidadãos Brasileiros, ao lado direito à vida, à liberdade e ao patrimônio, 
conforme estatui o comando constitucional, (art. 5º da CF/88).

A nossa Carta magna estabelece no artigo sexto que a segurança é 
um direito social e, o art. 23 estatui ser de competência comum da União, 
Estados  e  Municípios, zelar  pela  guarda  da  Constituição, 
responsabilizando-se  pelo direito  à  segurança  dos  munícipes,  proteger  o 
meio ambiente e combater a poluição, preservar as florestas, a fauna e a 
flora.

Adiante o art. 144, da Constituição federal estabelece, por sua vez, 
que é dever da União, dos Estados e Municípios, e  responsabilidade de 
todos,  garantir a  incolumidade  das  pessoas,  protegendo  a  vida  e 
defendendo o patrimônio. 

Portanto, a segurança além de um direito universal da pessoa humana é 
uma garantia constitucional do cidadão brasileiro.



O clamor público, de norte a sul do país, aponta nos dias de hoje a 
segurança pública como uma das principais demandas sociais e prioridade 
comunitária.

A administração municipal deve ter a visão global do que seja segurança 
pública. Atuar sobre os diversos fatores promotores dos chamados conflitos 
sociais, responsáveis pela criação de um cenário favorável, não só para o 
crime, mas também para a desconfortável “sensação de insegurança” que se 
vive nos dias de hoje. 

É  necessária  a  integração  de  todos  os  órgãos  de  segurança  pública, 
inseridos em amplo planejamento global de ação preventiva e amparados 
por programas de saúde, educação, cultura e habitação. Nosso plano atuará 
em  três  eixos  de  políticas:  a)  política  estratégica,  b)  política  de 
administração  e  gestão  e  c)  política  de  recursos  humanos  e  valorização 
profissional.

A  política  estratégica  de  segurança  envolve  o  diagnóstico  e 
monitoramento da violência e da criminalidade no Município, com o uso 
dos recursos da base de informações georreferenciadas do Município (SIG-
Santos), a mobilização promoção e incentivo à participação comunitária, 
por  meio  do  Conselho  Municipal  de  Segurança,  cujos  membros  serão 
eleitos  em  conferências  municipais  de  segurança,  e  dos  CONSEG´s,  o 
fortalecimento  do  projeto  Guardião-cidadão  e  a  criação  do  Fundo 
Municipal de Segurança, para custear estudos em criminologia (teorias do 
comportamento  desviado e  teorias  do controle  social)  e demais  ciências 
criminais, bem como projetos na área de segurança, com aplicação para o 
Município,  além  de  custear  o  aprimoramento  das  instalações  e 
equipamentos de segurança pública.

A nossa política de gestão e administração proporá a reorganização e 
o fortalecimento da Secretaria Municipal de Segurança, com a implantação 



de  um  gabinete  de  gestão  integrada  atuando  junto  à  Secretaria,  em 
articulação com os órgãos de Segurança Pública do Estado. 

Da  mesma  maneira,  proporá  a  criação,  no  âmbito  da  Secretaria  de 
Segurança,  com  o  apoio  da  guarda  municipal,  de  uma  unidade  de 
superintendência  de segurança viária,  defesa  civil  e  meio  ambiente,  que 
atuará em conjunto com técnicos da Defesa Civil, atualmente vinculada à 
Secretaria de Serviços Públicos, a fiscalização de posturas e a fiscalização 
ambiental.

Também promoverá a otimização dos processos de gestão da Guarda 
Municipal, com atribuição de plano de metas e revisão das coordenadorias 
que se organizarão em operações, administração e frota e planejamento e 
estatística. 

Ainda como parte da política de gestão e administração,  propomos a 
reestruturação  dos  sistemas  de  gestão  tecnológica  da  Prefeitura,  com a 
criação do Centro Integrado de Emergência e Monitoramento a partir da 
reestruturação do SIM – Sistema Informatizado de Monitoramento., com a 
ampliação  do  uso  de  câmeras,  levando  este  equipamento  as  áreas  de 
periferia  e  morros,  e  a  alocação  no  mesmo  centro  integrado  de 
monitoramento, das operações da Guarda Municipal, CET, Defesa Civil, 
SAMU  e  outros  serviços  de  fiscalização  da  prefeitura,  como  obras, 
comércio e meio ambiente, por exemplo. 

Também  será  implantado  um  banco  de  dados  municipal  de 
Desenvolvimento  Humano,  que  conterá  unificados  os  Índices  de 
Desenvolvimento  Humano  no  município,  permitindo  o  cruzamento  de 
dados referentes à educação, saúde, habitação e segurança.

Nosso  governo  irá  propor  e  apoiar  ações  de  integração  entre  as 
secretarias de segurança da Baixada Santista com o objetivo de subsidiar os 
projetos  desenvolvidos  na  Câmara  Temática  de  Segurança  Pública  do 



CONDESB. Propor e apoiar iniciativas metropolitanas que visem à criação 
de projetos consorciados de apoio aos órgãos federal e Estadual e a criação 
de um centro metropolitano de formação e aperfeiçoamento de Guardas 
Municipais.

Com relação à  política de recursos humanos na área de segurança, 
será  implantado  um  órgão  de  formação,  instrução,  pesquisa  e 
desenvolvimento da Guarda Municipal.

Serão  realizados  estudos  visando  estabelecer  um  mecanismo  de 
reconhecimento  por  metas  de  prevenção  atingidas,  seja  em  relação  à 
progressão na carreira, seja coletivamente em relação a abonos.

Formação  continuada,  política  de  seleção  e  recrutamento,  com 
avaliações periódicas e acompanhamento psicológico.

Nosso governo também irá buscar a cooperação da Secretaria Estadual 
da Segurança para a ampliação do efetivo da Policia Militar, num primeiro 
momento recuperando o efetivo fixado em lei, de forma dar continuidade 
ao programa de instalação de bases comunitárias de segurança.

Pretendemos  promover  a  cooperação  entre  a  Guarda  Municipal  e  a 
Policia  Militar  no  sentido  de  ampliar  a  rede  de  bases  comunitárias, 
priorizando a instalação de novas bases especialmente na Zona Noroeste e 
nos Morros,  no Centro,  Valongo e Vila Nova,  no BHN-Aparecida e na 
faixa da praia.

Fornecer  apoio  técnico,  logístico  e  administrativo  ao  funcionamento, 
ações  e  políticas  do  Conselho  Municipal  Anti-Drogas,  cooperar  na 
articulação  de  campanhas  de  esclarecimento  e  prevenção  ao  uso  de 
entorpecentes.



Desenvolver,  de  forma  articulada  com  entidades  especializadas  da 
sociedade civil e órgãos governamentais, campanhas de esclarecimento e 
prevenção  ao  uso  de  entorpecentes,  especialmente  dirigidas  às  crianças, 
adolescentes e jovens, considerados os grupos de risco.

Dotar a Inspetoria da Área continental da Guarda Municipal de estrutura 
para apoiar ações conjuntas com a polícia ambiental no combate a invasões 
irregulares, as ações de segurança urbana em Caruara, Caiubura, Ilha Diana 
e Sítio das Neves. Buscar articulação entre a Polícia Militar e a Polícia Ci-
vil para melhorar o policiamento nas áreas de transição entre a cidade e o 
meio urbano e zelar pela preservação ambiental.

Ampliar  o  apoio  da  prefeitura,  na  forma  de  instalações,  apoio  e 
pessoal  administrativo  e  infra-estrutura para o pleno funcionamento  dos 
Conselhos Tutelares.

Apoiar  e  integrar  as  atividades  da  Secretaria  de  Segurança  ao 
Conselho Municipal  da Criança e  do Adolescente.  Estabelecer  parcerias 
com o Poder Judiciário, mantendo apoio administrativo ao funcionamento 
da Vara da Infância e da Juventude e contribuindo para a implementação de 
medidas  sócio-educativas  por  esta  coordenadas  (liberdade  assistida, 
semiliberdade, prestação de serviços à comunidade e internação).

Integrar  plenamente  as  ações  da  SESEG  ao  NAI  –  Núcleo  de 
Atendimento  Integrado  ao  Adolescente  autor  de  ato  infracional.  Apoiar 
ações  de  ressocialização  e  medidas  sócio-educativas  em  parceria  com 
Fundação CASA e a prefeitura.

Os  espaços  escolares  e  seu  entorno  se  constituem atualmente  em 
pontos essenciais para a definição de uma política de segurança pública. A 
ação de gangues ou grupos de adolescentes e jovens violentos, os atos de 
vandalismo  contra  edifícios  e  equipamentos  escolares,  as  ameaças  a 



professores e funcionários, tende a se transformar em focos de afirmação e 
propagação da cultura da violência. 

Intensificar  as  atividades  da  força  tarefa  composta  pela  prefeitura 
municipal através das Secretarias de Segurança, Siedi, Semam e Sefin e das 
policias  Civil,  Militar  visando  garantir  o  sossego  público  através  da 
fiscalização  da  utilização  abusiva  de  equipamentos  de  som  e  de 
estabelecimentos que perturbem a vizinhança como bares, casas noturnas, 
realização de shows e similares.

Ampliar parceria com o Corpo de Bombeiros para cumprimento das 
normas de segurança nos edifícios públicos e privados. Realizar campanhas 
permanentes de esclarecimento das causas de acidentes domésticos.

Enfrentar  temas  polêmicos,  como  o  poder  de  polícia  da  guarda 
municipal, a guarda armada, a repressão ao comércio irregular de veículos 
e a questão dos chamados flanelinhas, a intensificação da fiscalização do 
uso da praia, 

4.4. Ação social

Acreditamos que todo ser humano dispõe da capacidade inata de gerir e 
sustentar sua vida e de sua família, mas quando se instala uma realidade de 
vulnerabilidade e fragilidade é responsabilidade do estado e direito do cida-
dão proporcionar condições e meios de seu fortalecimento e inclusão social 
e produtiva.

 Na Ação Social teremos como foco a centralidade na família conforme 
estabelece o Sistema Único da Assistência Social. Atuando em conjunto 
com toda a Rede Socioassistencial, apoiando as Organizações Não Gover-



namentais que em nossa visão exercem um papel fundamental na promoção 
e reversão do quadro de risco social que encontramos em nossa cidade. 

A Inclusão das camadas  mais  empobrecidas  de  nossa  população não 
será apenas um conceito, mas alvo constante de nossas ações ao longo dos 
quatro anos de governo. Para isto acreditamos ser crucial a Participação Po-
pular por meio das organizações sociais e representativas na formulação e 
acompanhamento da execução da Política da Ação Social em nosso muni-
cípio. 

Com a regulamentação em Lei do Sistema Único da Assistência Social 
não mediremos esforços e trabalharemos para a sua plena efetivação, ga-
rantindo recursos humanos e físicos condizentes com a necessidade de sua 
execução eficaz, racional e digna. Não acreditamos que o sucateamento dos 
equipamentos municipais e a limitação numérica de profissionais capacita-
dos sejam condizentes com um trabalho que vise o desenvolvimento da se-
gurança social das famílias em situação de extrema pobreza e risco. 

Entendemos que o investimento e a valorização dos trabalhadores da 
Secretaria de Assistência Social, SEAS, seja de extrema relevância para o 
pleno desenvolvimento das ações que visam garantir a prevenção, proteção 
e a promoção dos direitos sociais destas famílias.  Para isto entendemos ser 
estratégico que o Gestor Municipal seja um profissional capacitado e gaba-
ritado, atuando na Ação Social e dispondo do conhecimento e sensibilidade 
fundamentais para estabelecimento de parcerias com os diversos atores que 
compõe a rede e as demais áreas das políticas públicas.

Para o pleno e efetivo enfrentamento da miséria e da pobreza em nosso 
município cremos ser importante e fundamental que a Assistência Social 
atue de forma articulada e intersetorial com as demais áreas que compõe o 
arcabouço das Políticas Publicas em nossa cidade.  



Nossa proposta de governo prevê a atuação integrada e sistêmica da Se-
cretaria de Assistência Social com outras áreas de governo, em especial as 
secretarias de cidadania, educação, cultura, esporte, saúde, meio ambiente e 
habitação e os conselhos vinculados à Secretaria de Assistência Social. 

Serão realizados encontros semestrais entre representantes de cada uma 
dessas secretarias para apresentação e acompanhamento dos projetos em 
que as respectivas pastas estão envolvidas, e que possam contribuir para 
prevenir situações de violência, discriminação e  problemas familiares, ou 
possam beneficiar pessoas, com ou sem vínculos familiares preservados, 
que estejam em situação de abandono, tenham sido vítimas de maus tratos, 
de abuso ou exploração sexual, usuários de substâncias psicoativas, adoles-
centes em cumprimento de medidas socioeducativas,  pessoas em situação 
de rua,  vítimas de trabalho infantil, entre outras situações vulnerabilidade 
ou de violação de direitos. 

Por meio da Seção Casa de Participação Comunitária, vinculada ao Ga-
binete do Prefeito, o nosso governo fortalecerá o apoio técnico e adminis-
trativo ao  Conselho Municipal  de Assistência  Social (CMAS); Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Comissão 
Municipal de Emprego (COM-EMPREGO), Conselho Municipal do Idoso 
(CMI) e Comissão municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho In-
fantil (CM-Peti) e Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto 
Juvenil (Ceviss).

A atuação integrada e sistêmica na área de assistência social pressupõe 
melhorias na gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social – por 
meio de ações articuladas do governo municipal com os governos Estadual 
e Federal, e com os municípios da Baixada Santista, para a troca de experi-
ências e a adoção de estratégias comuns em relação certas ações de prote-



ção social e certos projetos especiais beneficiando pessoas ou famílias que 
se deslocam ou vivem alternadamente em mais de um município.

Por meio do Departamento de Articulação, ligado ao Gabinete do Pre-
feito, serão buscadas  parcerias para atuação conjunta no desenvolvimento 
de programas de grande alcance social com as mais diversas instâncias re-
presentativas da sociedade civil e com a iniciativa privada comprometida 
com os valores da responsabilidade social.

Pretendemos dar continuidade e aprimorar os projetos em curso que de-
monstrem condições adequadas em termos técnicos e de sustentabilidade, 
especialmente  Condomínio Solidário
Projeto voltado ao idoso que reside em condomínios, o  Vovô Sabe Tudo
que oferece à pessoa idosa possibilidade de transmitir aos mais jovens sua 
experiência, acumulada ao longo da vida, seus conhecimentos, habilidades 
e aptidões, o Programa de Inclusão Cidadã – FENIX, voltado para a in-
clusão social da população de rua e o  Programa de Valorização do Jo-
vem, com o fornecimento de bolsas de monitorias de oficinas de arte, cul-
tura, meio ambiente, saúde e comunicação.

Pretendemos fortalecer os projetos do atual governo voltados à cidada-
nia, especialmente: a) o  Restaurante Popular  Bom Prato, em parceria 
com o governo do estado e o terceiro setor, por meio da implantação de 
mais um restaurante popular na Zona Noroeste; e b) o equipamento do go-
verno estadual em parceria com o município Centro Público de Trabalho 
e Emprego, por meio da abertura de postos avançados na Zona Noroeste.

 A secretaria de assistência social também realizará ações que viabili-
zem projetos de incentivo ao cooperativismo, geração de renda e economia 
solidária, especialmente nas áreas de habitação popular e coleta/separação 
de recicláveis.



4.5. Cultura

É  um  dos  temas  mais  apaixonantes  e  mais  democratizantes.  A 
diversidade  de  linguagens  e  suportes  requer  uma  política  permeável 
dinâmica e abrangente, capacitando os profissionais e com o cuidado de 
atender todos os públicos. A cena cultural santista e regional transita entre 
a alta cultura e a cultura caiçara, passando pelos artesãos e a cultura das 
ruas,  a  cultura  deve  buscar  o  centro  da  agenda  política,  social  e 
econômica,  para  atingir  o  tão  sonhado  desenvolvimento  sustentável. 
Construir  mecanismos  transparentes  de  ação  cultural,  promover  a 
diversidade e a livre expressão e a integração com a educação, valorizar e 
recuperar o patrimônio cultural (material e imaterial). 

Promover  a  interação  dos  organismos  culturais  da  cidade  com  os 
programas federais e estaduais de fomento à produção cultural, incentivar 
e auxiliar os Pontos de Cultura da cidade na execução de seus planos de 
trabalho.

Promover  cursos  de  formação  para  gestores  e  produtores  culturais 
visando à elaboração e inscrição de projetos em programas de incentivo 
nas esferas federal, estadual e municipal.

Inserir a cidade no roteiro das grandes mostras de arte, música, dança, 
literatura e demais formas de manifestação da cultura popular brasileira e 
internacional. 

Incentivar a participação de grupos de artistas da cidade em editais de 
financiamento e patrocínio à produção cultural.



Fortalecer  o  Concult  (Conselho Municipal  de  Cultura)  e  ampliar  o 
Facult (fundo de “amparo” à cultura). 

Apoiar  as  organizações  não  governamentais  da  cidade  voltadas  à 
disseminação da cultura,  proporcionando ampliação das suas ações e a 
ocupação de espaços  públicos  para realização de projetos e  programas 
culturais em todos os bairros e comunidades do município.

Trabalhar  em conjunto  com o  terceiro  setor  e  a  iniciativa  privada 
visando à  implementação das  metas  do Plano Nacional  de Cultura  em 
nossa cidade.

4.6. Turismo

 

 O turismo é uma das atividades socioeconômicas que mais cresce no 
mundo  contemporâneo.  Em  diversos  países,  o  poder  público  adota  o 
turismo  como  uma  estratégia  de  desenvolvimento. É  uma  atividade 
complexa e seu planejamento requer um enfoque interdisciplinar. 

 Além de estabelecer relações com diversos setores da economia, o 
turismo também afeta as dimensões social, cultural política e ambiental. 
Portanto,  para  que  haja  desenvolvimento,  é  necessário  que  haja 
planejamento  para  que  o  turismo  se  integre  às  demais  atividades 
existentes, bem como aos vários setores de políticas públicas. 

 Mesmo  no  turismo  vem  crescendo  o  argumento  em  função  do 
desenvolvimento  sustentável  que,  apesar  das  críticas  existem  alguns 
aspectos  básicos  consensuais  ao  conceito  de  sustentabilidade: 



planejamento holístico e formulação de estratégias; proteção da herança 
cultural  e  a  biodiversidade;  produção  duradoura  no  longo  prazo  para 
futuras gerações e manutenção dos processos ecológicos essenciais.

Estruturar  um  projeto  de  turismo  sustentável  exige  atitudes 
ambientalistas,  regras  de  utilização  dos  recursos  naturais,  e  um 
pensamento ecológico.

O turismo sustentável é uma maneira de proteger a vida mantendo a 
economia ativa, uma forma de unir responsabilidade ao desenvolvimento.

O turismo social é a forma de conduzir e praticar a atividade turística 
promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o 
exercício pleno da cidadania na perspectiva da inclusão.  

4.7. Saneamento

 A cidade já possui um Plano de Saneamento, elaborado pela atual 
Governo, voltado para a questão da drenagem urbana, abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos. 

 É preciso universalizar os serviços de coleta de esgoto, que ainda não 
atinge todo o território do Município. 

 O  Poder  Executivo  possui  autorização  legislativa  da  Câmara 
Municipal para contratar os serviços de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto com a SABESP. 



 As metas  e  objetivos  de expansão da rede de esgoto  para  todo o 
território municipal, bem como para a implantação do efetivo tratamento 
do esgoto estão previstas nessa legislação. 

4.8. Habitação

 De fato é um dos maiores desafios do governo, nossa carência de 
áreas requer agilidade junto ao SPU, Governo Federal e Estadual, além 
de  projetos  habitacionais  inovadores,  a  experiência  do  CONJUNTO 
VANGUARDA,  através  do  crédito  solidário  do  governo  federal 
articulado pela Associação dos Cortiços do Centro, somado aos projetos 
da CDHU devem ser ampliados para atender uma demanda crescente, 
pois  apesar  de  nos  últimos  vinte  anos,  a  população  santista  não  ter 
apresentado elevados índices de crescimento, a dinâmica populacional é 
complexa,  com  importantes  fluxos  migratórios  que  envolvem 
importantes questões sociais e econômicas. 

 Os movimentos de moradia tem sido bem ativos, o que é um ótimo 
exemplo  de  participação  popular  e  demonstra  a  grande  carência  de 
moradias,  já  detectada  pelo  Plano  Municipal  de  Habitação,  para  as 
famílias  com  renda  de  até  3  salários  mínimos,  que  dependem  da 
intervenção do Poder público para ter acesso à moradia digna.

É prioritário para nosso governo o uso das técnicas e adoção das 
diretrizes de certificação ambiental nas construções de interesse social.

Apoiaremos  a  retomada  do projeto  obras  das  sobras  que  reutiliza 
materiais descartados em reformas e construções particulares da cidade 
para a melhoria de imóveis regularizados de famílias de baixa renda. 



4.9. Trânsito e transporte coletivo

 A mobilidade é uma das funções da cidade estratégicas para o nosso 
governo.  Já  conta  com um marco  regulatório  nacional  que  disciplina  a 
política de mobilidade urbana.

É  preciso  elaborar  e  colocar  em  prática  um  plano  de  transporte 
urbano integrado, que aponte diretrizes, tais como o desenvolvimento das 
linhas troncais de transporte coletivo, com os respectivos pontos de parada 
planejados para o rápido embarque e desembarque de passageiros; estímulo 
ao pedestrianismo;  expansão da malha  cicloviária,  estacionamentos  para 
bicicletas, estímulo ao transporte solidário, fidelização do uso dos serviços 
de cooperativas de táxi, locação de veículos de passeio, entre outros.

A planificação integrada do transporte urbano envolve o sistema de 
transporte coletivo, o sistema viário bem como as alternativas modais, no 
contexto local em que predomina a opção pelo transporte individual por 
veículos automotores.

Em relação ao transporte coletivo é preciso desenvolver um sistema 
de transporte moderno e adequado às necessidades do cidadão santista, de 
forma a permitir  o  deslocamento  com facilidade,  rapidez e  baixo custo, 
além de estar integrado com os municípios vizinhos. 

 Um  sistema  de  transporte  público  de  boa  qualidade  e  com  uma 
política tarifária justa, com a possibilidade de tarifação única, mesmo que 
haja a utilização de mais de um veículo ou diferentes modais de transporte, 
utilizando tecnologia adequada para a medição e controle da utilização do 
serviço pelos seus usuários e pela concessionária. 



O  transporte  público  de  massa  é  uma  necessidade  econômica  e 
social.  Quando  o  transporte  oferecido  é  de  baixa  qualidade  penaliza 
especialmente  as  classes  baixa  e  média  baixa.  As  principais  propostas 
devem estar voltadas a atender especialmente este setor da sociedade.

Propomos a ampliação dos sistemas de informação instalados junto 
aos  pontos  de  parada,  que  informam  o  tempo  estimado  de  espera  dos 
veículos, permitindo ao usuário avaliar as melhores opções disponíveis de 
deslocamento.

A utilização do sistema troncal deve ser levada em consideração para 
facilitar o deslocamento pela cidade. Com o pagamento de uma única tarifa 
o  usuário  poderá  embarcar  em mais  de  uma  linha,  com os  respectivos 
pontos de parada planejados para o rápido embarque e desembarque.

 Quanto ao sistema viário é preciso viabilizar a instalação de sistema 
identificador  de  fluxo  de  trânsito  (solo  –  tecnologia  existente)  nas  ruas 
transversais  secundárias  para  evitar  que  as  vias  preferenciais  sejam 
obstruídas  por  sinalização  semafórica  sem  que  haja  necessidade, 
principalmente no período noturno, juntamente com a substituição de sinais 
semafóricos  obsoletos,  e  a  implantação  de  um  sistema  semafórico 
informatizado, submetido a um controle central, para que a sinalização não 
seja a causadora de obstrução nas vias de tráfego.

As vias arteriais deverão permanecer desobstruídas durante o dia, de 
segunda a sábado. Serviços públicos e atividades, que obstruem certas vias 
arteriais somente serão realizados à noite e aos domingos. A localização 
das feiras-livres em vias arteriais, exceto aos domingos, também deve ser 
reavaliada. Aliás, consideramos necessário limitar o tempo de permanência 
de feiras-livres no mesmo local, de modo a redistribuir periodicamente e 
com  justiça  os  ônus  da  localização  das  feiras  na  porta  de  casa  dos 
munícipes.



A  dinâmica  dos  deslocamentos  e  os  movimentos  pendulares  na 
cidade podem ser mais bem distribuídos ao longo do tempo, evitando-se 
congestionamentos e diluindo-se os picos de trânsito durante as horas do 
dia e da noite. Muitos serviços governamentais e burocráticos podem ser 
realizados sem deslocamentos. Nosso governo irá priorizar a oferta desses 
serviços por meio de uma plataforma interativa e com ampla acessibilidade 
na rede mundial de computadores.

O santista optou pelo transporte individual, tornando-se um desafio 
do governo oferecer alternativas mais atraentes, a par do transporte coletivo 
multimodal e com tarifas integradas.

4.10. Planejamento, ocupação territorial e ordenamento urbano

Santos passou por um amplo processo de revisão do Plano Diretor e 
das leis de uso e ocupação do solo na área insular e continental,  com a 
participação da população diretamente ou por meio do Sistema Municipal 
de Planejamento, formado por dois conselhos com participação popular, o 
Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e  o  Conselho  Municipal  de 
Desenvolvimento Urbano, de que resultaram em três importantes diplomas 
legais promulgados em meados de 2011. 

É  preciso  que  o  próximo  governo  dê  prosseguimento  à 
implementação dos planos de ação integrada definidos o Plano Diretor com 
base nos Vetores de Desenvolvimento da cidade.

Aliás, a implementação dos planos de ação integrada não pode estar 
fora  dos  planos  do  próximo  governo  municipal,  qualquer  que  seja  o 
Prefeito eleito.



Nosso  governo  dará  prioridade,  estabelecida  em  lei,  para 
implementar  os  planos  de  ação  integrada  a  saber:  I  -  Plano  de 
Sustentabilidade Ambiental; II - Plano de Desenvolvimento Urbano; III - 
Plano  de  Desenvolvimento  Turístico;  IV  -  Plano  de  Pesquisa  e 
Desenvolvimento; V - Plano de Desenvolvimento Energético; VI - Plano 
de Desenvolvimento Portuário, Retroportuário e de Logística; VII - Plano 
de Desenvolvimento de Pesca e da Aquicultura.

4.11. Relação Porto/Cidade

 A cadeia produtiva da indústria portuária é fortemente impactante, 
positivamente pela geração de postos de trabalho e evolução econômica, 
mas negativamente pela obsolescência dos processos e equipamentos, bem 
como o impacto ambiental, o novo modelo que vem sendo construído pelo 
setor, será o marco do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. 

 Santos  será  referência  para  os  portos  brasileiros,  o  respeito  aos 
trabalhadores,  aliado  à  tecnologia  na  logística  e  informação  devem  ser 
potencializados, a cidade espera maior contrapartida do PORTO, para pôr 
um fim na “linha” divisória entre a cidade e o porto, somos um território 
só, a relação porto-cidade deve co-evoluir para uma forma harmônica de 
interdependência.

4.12. Comunicação

Comunicação  eficaz,  acessibilidade  e  interatividade  são 
indispensáveis para o desenvolvimento da nossa plataforma de governança. 
Nosso governo implantará uma plataforma interativa na rede mundial de 
computadores,  que  oferecerá  informações,  serviços,  ambiente  virtual  de 
aprendizagem,  atendimento  via  chat 24  horas  setorizado  para  áreas  de 
urgência  urbana,  serviços  de  saúde  e  segurança  pública.  A  plataforma 



também buscará integrar os serviços disponíveis ao cidadão prestados pelas 
demais  esferas  de  governo,  agências  reguladoras  e  concessionárias  de 
serviços públicos.

Serão  chamadas  conferências  municipais  de  comunicação  para 
garantir a participação popular na discussão da liberdade de manifestação, 
de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independente de censura ou licença; a garantia de acesso às informações, o 
direito de receber informações dos órgãos públicos, a plena liberdade de 
informação jornalística, a vedação da censura; o atendimento preferencial, 
na produção e programação de rádio e televisão, às finalidades educativas, 
artísticas,  culturais  e  informativas,  a  promoção  da cultura,  o  estímulo  à 
produção independente e a sua regionalização, bem como o respeito aos 
valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Propomos a criação do Conselho Municipal  de Comunicação  com 
finalidade de acompanhar a atuação dos veículos de comunicação de massa 
e  a  execução de  políticas  de  comunicação  social  em âmbito  municipal, 
garantida a participação comunitária.

4.13. Cidadania

 A promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do 
idoso, da mulher e das pessoas com deficiência; a promoção da igualdade 
racial e étnica, combate a homofobia, a proteção dos direitos de indivíduos 
e grupos afetados por discriminação ou intolerância de qualquer forma são 
atribuições da Secretaria de Defesa da Cidadania.

Pretendemos desenvolver a Política Municipal de Direitos Humanos, 
em  conformidade  com  as  diretrizes  do  PNDH  (Programa  Nacional  de 
Direitos Humanos), articulando iniciativas e projetos voltados à proteção e 
promover os direitos humanos. 



O direito à felicidade é inerente à dignidade humana. O governo deve 
promover a defesa dos direitos humanos, em conexão com a diversidade 
sexual. Por isso, propomos:

a)  Desenvolver  ações  de  combate  à  homofobia,  possibilitando  o 
acolhimento dos que tiverem seus direitos violados.

b)  Promover  a  capacitação  de  conselheiros:  Tutelares,  CMDCA, 
CMAS,  Idosos,  Juventude,  Comércio,  Cultura,  Educação,  Segurança 
Pública referente às questões de diversidade sexual.

Propomos  ampliar  as  verbas  para  a  prestação  dos  serviços  de 
assistência  judiciária  gratuita  aos  necessitados  sob  a  coordenação  da 
secretaria, em convênio com a OAB/Santos.

O  Cidoc  -  Centro  de  Informação,  Defesa  e  Orientação  ao 
Consumidor,  priorizará  políticas  públicas  que  favoreçam  o  consumo 
sustentável.  Desenvolverá  campanhas  de  orientação  para  as  compras 
coletivas e por meio da internet, para garantia do patrimônio, segurança e 
da saúde do consumidor.

4.14. Ciência, Tecnologia e Inovação

Vivemos  a  era  do  conhecimento,  em  que  a  ciência,  tecnologia  e 
inovação,  se  democratizadas  e  esta  é  a  tarefa  do  governo  socialista; 
reduzem a pobreza, engrandecem a sociedade, agigantam o capital humano 
das nações.

No caso particular de nossa cidade, que conta com dezenas de cursos 
superiores de universidades, centros universitários e faculdades particulares 
e públicas, além de programas de pós-graduação em nível de mestrado e 



doutorado,  é  mais  do  que  necessária  a  criação  de  uma  unidade 
administrativa  com  status  de  secretaria  para  agregar  toda  a  massa  de 
conhecimentos  produzida  pela  atividade  de  pesquisa  nas  instituições  de 
ensino superior da cidade.

Por  isso,  o  PSB  propõe  para  Santos  a  criação  de  uma  secretaria 
municipal na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme projeto 
elaborado  pelo  Diretório  Municipal  do  Partido  Socialista  do  Brasil, 
perfeitamente  integrada  no  projeto  de  governo que  propomos  para  essa 
cidade.

4.14.1.  Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Santos.

a) Missão

Assegurar  o  desenvolvimento  da  sociedade  santista  na  área  de 
ciência e tecnologia através da criação e manutenção de programas de: a) 
incentivo ao surgimento de talentos; b) formação sólida e continuada destes 
talentos e c) fixação destes talentos na região.

b) Objetivos

A Secretaria  de Ciência,  Tecnologia  e  Inovação do Município de 
Santos terá como objetivos básicos:

− Eficiência e eficácia.

− Consolidação e crescimento.

− Desenvolvimento Tecnológico.

− Compromisso com o desenvolvimento local e nacional.

− Contribuir para a otimização das várias políticas públicas.

_       Minimizar o impacto ao meio ambiente.



c) Justificativa

 A existência de uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
do ponto de vista do Partido Socialista Brasileiro, só terá sentido se almejar 
como  objetivos  principais:  criar  massa  crítica  na  sociedade  santista 
propiciando  o  despertar  de  talentos  o  mais  cedo  possível,  proporcionar 
formação  qualificada  na  área  e  assegurar  o  aproveitamento  dessa  nova 
força laboral, tendo o desenvolvimento do conhecimento como forma de 
inclusão social.

Esta  secretaria  será  o  instrumento  para  fomento  da  busca  do 
conhecimento científico e tecnológico da nossa região, sendo ainda uma 
secretaria com foco de administração política, mas com seu gerenciamento 
técnico, voltado principalmente para o campo da criação e da pesquisa.

Deverá ainda se tornar um instrumento para democratizar o acesso a 
informação  e  o  conhecimento  técnico-científico  à  toda  a  sociedade, 
fomentar  políticas  de  inclusão  social  através  das  escolas  e desenvolver 
políticas  sustentáveis  de  geração  de  emprego  e  renda  aplicando  as 
ferramentas proporcionadas pelo conhecimento técnico - científico, para a 
elaboração de políticas municipais voltadas à formação técnico - científico 
da comunidade.

d) Competência

Serão atribuições da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação:

− Incentivar convênios na área de tecnologia para ampliar a chance dos 
jovens na área de trabalho.

− Articular intercâmbio tecnológico nos diversos níveis.

− Buscar financiamentos para estudos e projetos inovadores.

− Administrar e o gerenciar o pólo tecnológico da cidade de Santos.



− Controlar e gerenciar todos os projetos já implantados no campo da 
Ciência e Tecnologia em nossa cidade.

− Desenvolver  parcerias  para  novos projetos  no campo da  criação e 
pesquisa, para serem aplicados em nossa cidade.

− Organizar  habitualmente  eventos  e  congressos,  para  estimular  em 
nossa população, massa crítica nesta área.

− Contemplar  em  nossa  cidade  projetos  estaduais  e/ou  federais,  já 
instalados em outras regiões, que possam desenvolver o trabalho e a renda.

− Formular,  fomentar  e  executar  a  política  municipal  de 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo para o 
crescimento sócio econômico.

− Trabalhar políticas públicas voltadas a pesquisa e difusão científica, 
ao   desenvolvimento  tecnológico,  à  inovação  continuada  e  à 
implementação  de  políticas  públicas  destinadas  a  democratização  do 
conhecimento e distribuição do benefícios propiciados pela tecnologia, com 
ênfase na inclusão digital dos cidadãos.

e) Propostas

O  Partido  Socialista  Brasileiro  considera  um desafio  criativo  dar 
existência  à  primeira  Secretaria  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e 
Inovação de Santos e atuará segundo os princípios de governo e modo de 
governar acima propostos.

A nova secretaria deverá se pautar por ter uma atuação cooperativa 
com as demais secretarias, fazendo com que as ações sejam sempre que 
possível de cunho intersetoriais.

São propostas de atuação da secretaria:

 Estabelecer projetos que:

o propiciem  o  contato  dos  jovens  das  escolas  públicas 
com  laboratórios  de  ciência,  conforme  a  faixa  etária  adequada,  com  a 
promoção de feiras de ciências anuais.



o incentivem,  promovam  e  ampliem  os  arranjos 
produtivos locais: a) em Tecnologia de Comunicação e Informação; b) de 
maricultura  na área continental;  c)  novas tecnologias para cinema,  artes 
plásticas, audiovisual e artes cênicas; d) pólo exportador de confecções no 
centro.

 Implantar  o  Pólo  Tecnológico,  Portuário  e  Industrial  da 
Baixada Santista.

 Atuar  em conjunto  com os  setores  de  mobilidade  urbana  e 
sistema  viário,  com  o  intuito  de  viabilizar  a  criação  de  “Pontos 
Inteligentes” os quais terão a capacidade de informar ao cidadão a exata 
localização dos seus prováveis transportes, bem como o tempo de espera 
por eles.  a) prover estudos para a instalação de sistema identificador de 
fluxo de trânsito (solo – tecnologia existente); b) desenvolver estudos para 
a substituição dos sinais semafóricos da cidade, além de dotá-los de sistema 
informativo de duração e c) dotar a cidade de um sistema informatizado 
central.

 Desenvolver,  em  conjunto  com  o  setor  de  turismo,  de  um 
projeto  que  utilize  tecnologia  de  ponta  para  a  inserção  de  Santos  no 
calendário nacional de turismo, com a realização de um evento anual.

 Montar  e  manter  quiosques  exclusivos  para  os  funcionários 
públicos em todas as repartições.

 Fortalecer e ampliar a incubadora de empresas de Santos

4.15. Atividades Físicas e Esporte

Reconhecemos a importância da atividade física e seu papel na saúde 
e bem estar da população. Também reconhecemos a importância do esporte 
como mecanismo de inclusão social e seu papel educacional na formação 
de valores, 

 
4.15.1 Atividades Físicas

 



De acordo com dados recentes da Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia, metade da população brasileira não pratica atividade física (AF). Essa 
pesquisa mostrou também que existe uma tendência para o sedentarismo a 
partir dos 30 anos de vida e aumenta com o passar dos anos até a velhice. 
Portanto, políticas públicas para a prática da AF em todas as camadas da 
sociedade deve ser prioridade em qualquer plano de governo.

Atualmente, é um consenso na literatura especializada que o exercí-
cio físico regular possui um papel coadjuvante importante na prevenção e 
controle de diversas doenças metabólicas, sendo considerado um excelente 
veículo não medicamentoso da promoção da saúde.

Desta forma, programas educacionais que orientem e proporcionem 
mudanças de hábitos de vida da população e motivem a prática de AF nos 
diversos equipamentos da cidade de Santos como os centros comunitários e 
recreativos, associações de bairro, centros esportivos, escolas, universida-
des, clubes, praças esportivas, praia, unidades básicas de saúde, centros de 
saúde, hospitais, etc., configuram uma rede de locais próprios para a disse-
minação do vírus contaminador da prática da AF e combate ao sedentaris-
mo e suas enfermidades correlatas.

Nesse  sentido,  para ampliar  o  espectro dessas  ações na cidade de 
Santos se faz necessário uma ação transversal entre as secretarias munici-
pais de Esportes, Educação e Saúde e, assim, triplicar o poder disseminador 
do vírus da AF através de campanhas em conjunto Secretaria Municipal de 
Esportes – SEMES, Secretaria de Educação – SEDUC e Secretaria Munici-
pal de Saúde – SMS.  

 
 
4.15.2 Esporte

 

De forma geral, o esporte é considerado um sistema ordenado de prá-
ticas corporais de relativa complexidade que envolve atividades de compe-
tição internacionalmente regulamentada, que se fundamenta na superação 



de competidores ou marcas e resultados anteriores estabelecidos pelo pró-
prio esportista.

No entanto, as atividades esportivas (AE) podem ter diferentes apli-
cações como: a) Esporte Educação; b) Esporte, Recreação e Lazer; c) Es-
porte de Base ou Formação; d) Esporte de Rendimento.

 
a) Esporte Educação

No âmbito escolar as AEs são desenvolvidas com o enfoque na opor-
tunidade de participação de todas as crianças e jovens, indiscriminadamen-
te, incluindo aqueles (as) portadores (as) de necessidades especiais. As au-
las de Educação Física têm um papel fundamental nesse processo fazendo 
com que as crianças se envolvam de forma lúdica e prazerosa com as ativi-
dades oferecidas e, desta forma, elas possam levar consigo o hábito da prá-
tica da AE durante todo o ciclo vital.

 

b) Esporte, Recreação e Lazer

Nesse caso as AEs são desenvolvidas nos diversos espaços públicos 
acima citados, sob a coordenação de profissionais de Educação Física e Es-
porte, de forma a garantir o acesso maciço de pessoas aos programas gover-
namentais e não governamentais. Jogos e festivais de caráter lúdico, espor-
tivo e cultural no município e na região metropolitana proporcionarão espa-
ços de discussão sobre os princípios que regem o esporte educacional e o 
lazer, com inclusão dos esportes adaptados a todas as idades, em consonân-
cia com as diretrizes curriculares nacionais.

 

c) Esporte de Base ou Formação

A base do esporte começa na escola através da formação de grupos 
especiais para a prática das diferentes modalidades esportivas. A detecção 
de um talento esportivo refere-se ao processo onde se busca identificar em 



uma grande quantidade de crianças, aquelas que estão dispostas e aptas a 
participar de um programa esportivo geral. A seleção é utilizada para deter-
minar em um grupo de praticantes quais são aqueles que estão aptos a pas-
sarem para um nível superior de treinamento. Esse trabalho se dá na esco-
la para os centros esportivos municipais e/ou clubes esportivos. Já a promo-
ção desse talento esportivo se relaciona às medidas objetivas quanto à utili-
zação dos procedimentos de treinamento e todas as outras medidas que le-
vam ao desenvolvimento do talento até o alto rendimento.

 

d) Esporte de rendimento     

      
 Levando em consideração o conceito de esporte acima citado, pode-

se concluir que o esporte de rendimento não é um tipo de prática corporal 
possível para qualquer pessoa, isto é, resume-se a uma minoria da popula-
ção a qual se faz representar em competições regionais, estaduais, nacio-
nais e internacionais. Portanto, presume-se que esse cenário tem um cus-
to elevadíssimo e que sua manutenção só é possível graças às parcerias pú-
blico  privadas através de captação  de  recursos  desses  setores  nas esferas 
municipal, estadual e federal para o financiamento do esporte olímpico, pa-
raolímpico, não-olímpico,  paradesportivo e surdolímpico. Algumas ações 
nesse sentido devem ser incentivadas como: promoção do esporte de rendi-
mento para projetar o Brasil como potência esportiva mundial; gestão de 
profissionais especialistas em ciências do esporte e gestão esportiva; incen-
tivo de um sistema de esporte universitário na formação do atleta de alto 
rendimento; potencialização dos esportes radicais; promoção de eventos es-
portivos.       

 Considerando que todos nós passamos pelas escolas, nosso governo 
incentivará a realização de campeonatos escolares revelação de esportistas 
e atletas representantes do município em competições oficiais. 

Da mesma maneira serão incentivadas parcerias com os clubes soci-
ais, para utilização de seus espaços físicos e equipamentos, com o aprovei-
tamento integral desses recursos;



 

4.16. Finanças

A atividade de arrecadação dos recursos ao erário, o planejamento 
orçamentário  (Pano  Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  Lei 
Orçamentária  Anual).  O controle da execução orçamentária,  a vigilância 
constante para o cumprimento das mais diversas exigências legais (Lei de 
Responsabilidade  Fiscal,  aplicação  de  percentuais  mínimos  de  recursos 
para determinadas áreas), a necessidade de autorização legal e da existência 
de recursos para que o Poder Público possa realizar despesas, tudo isso e 
muito  mais  torna  o  trabalho  da  Secretaria  de  Finanças  extremamente 
complexo.

Também  cabe  à  pasta  coordenar  o  controle  interno  das  finanças 
municipais e a prestação de contas junto aos órgãos competentes, além de 
avaliar  e  fiscalizar  os  resultados  da  execução  contábil,  financeira  e 
orçamentária da administração municipal.

A  constante  atualização  e  capacitação  específica  dos  servidores, 
tanto  da  secretaria  de  finanças  como  de  todas  as  demais  unidades  da 
administração,  junto  às  suas  respectivas  seções  administrativas  e 
financeiras  são  fundamentais  para  o  bom funcionamento  deste  setor  da 
Administração.

A arrecadação de impostos como IPTU, ISSQN, ITBI nas transações 
imobiliárias  entre  vivos,  a  arrecadação  das  taxas,  o  recebimento  de 
transferências do Estado e da União são estratégicos para o funcionamento 
da máquina pública. 

Para ampliar o potencial de arrecadação de recursos provenientes de 
outras fontes, que não as próprias, nosso governo irá fortalecer os fundos 



municipais,  bem como irá oferecer apoio aos projetos do Município que 
visem  à  captação  de  recursos  provenientes  dos  estados,  da  União,  de 
organismos internacionais, de compensações e indenizações ambientais. 

Nosso governo implantará incentivos para as iniciativas sustentáveis 
por parte dos contribuintes, com redução de IPTU, ISSQN ou da taxa de 
coleta de resíduos, observando as exigências da legislação, especialmente 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

4.17. Gestão

A estrutura atual da Administração Pública concentra na Secretaria 
de Gestão um vasto leque de atribuições. 

A gestão de recursos humanos, que envolve a questão do acesso, for-
mação, folha de pagamento, cadastro, medicina e segurança do trabalho dos 
servidores, empregados por tempo determinado, bolsistas e patrulheiros, 

A gestão do patrimônio, de contratos com concessionárias e proces-
sos também é incumbência da pasta.

A coordenação dos transportes, abrangendo motoristas, veículos pró-
prios e locados da frota e garagem é atribuição da Secretaria de Gestão.

Licitações e suprimentos estão subordinados à pasta, além da gestão 
de TI (Tecnologia da Informação) e geoprocessamento.

Em nosso governo pretendemos dar continuidade e ampliar o Progra-
ma de Gestão da Qualidade no Serviço Público Municipal.



Em relação à gestão de RH, pretendemos revisar o atual processo de 
avaliação funcional, que será realizado em parte por um avaliador externo, 
além dos atuais superiores hierárquicos.

Também consideramos necessário oferecer mais suporte técnico até 
mesmo capacitação, se for o caso, aos servidores envolvidos na elaboração 
de processos de licitação que atuam em outras unidades e necessitam ins-
truir os processos, elaborando termos de referência, requisições de compras 
e serviços, obter propostas comerciais, indicar dotações orçamentárias para 
custear as despesas advindas da futura contratação.

Também é prioritário oferecer suporte e capacitação aos funcionários 
que  atam  como  gestores  de  contratos  da  Administração,  especialmente 
quanto à legislação especial que regula a execução desses contratos, a fim 
de estabelecer procedimentos uniformes para adoção de penalidades con-
tratuais e outras eventuais situações que colocam em risco a boa execução 
dos contratos celebrados com a Administração.

Somos favoráveis à elaboração de cartilhas e manuais, como a carti-
lha do servidor, contendo todos os seus direitos e o modo de requerê-los 
junto à Administração, ou o manual de avaliação de servidores em estágio 
probatório.

Mas consideramos de fundamental importância a elaboração de um 
manual de procedimentos para as licitações e contratos e a criação de um 
grupo consultivo na área para dar o desejado e necessário suporte aos servi-
dores que atuam com a instrução dos processos licitatórios e a gestão dos 
contratos administrativos.

Propomos transferir a gestão de TI (Tecnologia da Informação) e o 
geoprocessamento à futura Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação.



4.18. Edificações

Cabe à Secretaria de Infraestrutura e Edificações planejar e fiscalizar 
obras e reformas públicas, prediais e viárias. Nesse passo, nosso governo 
irá trabalhar para que sejam incorporadas as premissas de sustentabilidade 
em todas as obras do município, desde a escolha do material a ser emprega-
do na obra, a utilização de iluminação natural, o aproveitamento de água da 
chuva, os telhados verdes, o aquecimento solar de água, até a execução e 
gerenciamento dos resíduos, de modo a assegurar o processo mais limpo e 
menos impactante possível, técnica e economicamente. 

Na implantação de programas e legislações voltados às obras particula-
res, bem como na análise e aprovação de projetos de obras particulares os 
particulares serão estimulados a utilizar técnicas e recursos mais sustentá-
veis, recebendo material e instrução, inclusive orientação, por meio do Es-
critório Técnico de Sustentabilidade que o nosso governo irá criar.

A fiscalização das obras particulares e das condições de segurança das 
edificações será realizada com recursos da tecnologia. Os fiscais serão mu-
nidos de tablets ou equipamentos assemelhados para fazerem consultas on 
line aos bancos de dados, podendo acessar e operar sistemas da Prefeitura, 
como o Tribus, o SIG-Santos, a fim de tornar mais eficiente o trabalho.

As leis que prevêem autodeclaração serão revistas e ampliadas, permi-
tindo que o contribuinte ou responsável possa fornecer informações on line 
à Prefeitura, relativa ao estado do calçamento na frente do seu imóvel, ou 
as condições de estabilidade das marquises, ou os seus planos de gerencia-
mento de resíduos sólidos etc.



4.19. Meio Ambiente

A  cidade  de  Santos  tem  uma  particularidade:  98%  de  sua  gente 
ocupa  a  porção  insular  da  Ilha  de  São  Vicente,  que  se  encontra 
extremamente  concentrada  e  adensada,  com  a  capacidade  suporte  dos 
sistemas  de  infraestrutura  no  limite,  enquanto  que  a  maior  parte  do 
território santista localiza-se na área continental (50% de Santos é APA4).

A expansão do porto e a criação das novas diretrizes de ocupação 
sustentável das áreas foram planejadas durante a revisão do Plano Diretor e 
estão estampadas na lei  de uso e ocupação do solo da área continental, 
promulgada em meados de 2011, que estabelece as regras de ocupação e 
diretrizes dos usos das áreas estratégicas para o desenvolvimento dos novos 
bairros da cidade.

 

As ações do governo local são calcadas nos princípios basilares da 
Agenda 21, documento formalizado na Conferência das Nações Unidas de 
1992,  baseado  no  ideário  do  conceito  histórico  de  desenvolvimento 
sustentável,  cujo  ponto  crucial  é  a  mudança  dos  sistemas  de  produção 
convencionais danosos ao meio ambiente, para um modelo de produção e 
consumo sustentável, contrário à cultura de desperdício.

 

O  PSB  como  signatário  da  plataforma  cidades  sustentáveis, 
demonstra proatividade e protagonismo quanto aos compromissos das boas 
práticas de sustentabilidade.

 

Os  recursos  ambientais  e  o  capital  natural  serão  valorizados  e 
quantificados  a  partir  da  diminuição  da  tensão  urbana  entre  o  espaço 
construído  e  ambiente  natural,  a  cidade  ampliará  suas  áreas  de 

4 APA é a abreviação de Área de Proteção Ambiental, espécie de unidade de conservação de 
uso sustentável definida pelo SNUC –  Sistema nacional das Unidades de Conservação que 
tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais



permeabilidade e vegetação com supressão de áreas revestidas por cimento, 
e  pisos  de  revestimento  e  potencialização  das  áreas  de  plantio  de 
gramíneas, forrações e claro, arborização.

 

A  construção  do  edifício  sede  da  SEMAM  será  um  marco  do 
compromisso  da  PMS  com  a  sustentabilidade,  com  a  qualificação  dos 
espaços  laborais  e  lúdicos  para  atender  as  demandas  de  educação 
ambiental, as atividades do núcleo de ciência em botânica e conservação da 
biodiversidade,  bem  como  o  atendimento  ao  público  usual  do  Jardim 
Botânico Chico Mendes,  verdadeira ferramenta pedagógica de promoção 
da cultura do respeito ao meio ambiente.

 

O cuidado com a saúde ambiental da baía de Santos também é alvo 
das  novas  políticas  ambientais  da  cidade,  o  exaurido  conceito  de 
balneabilidade  não  contempla  mais  a  necessidade  de  monitoramento  e 
evolução dos trabalhos e ações para evitar a poluição difusa no ambiente 
praial e nas águas. Logo novos indicadores e parâmetros físico-químicos e 
biológicos  deverão  ser  implantados  para  se  estabelecer  as  metas  de 
recuperação e qualidade do meio ambiente.

 

A política  de  valorização  da  posse  responsável  e  as  castrações  e 
esterilizações de cães e gatos serão amplamente efetivadas,  aliada a um 
programa  de  bem  estar  animal,  com  melhorias  estruturais  dos 
equipamentos existentes e ampliação e qualificação dos quadros funcionais.

 

Convênios, termos de cooperação e inclusão dos protetores à vida 
animal serão o diferencial das políticas públicas acertadas, transformarão 
Santos em referência no tema.

 Também serão alvos do governo do PSB em Santos: 



 Implantação da ECOFROTA com uso de B20 (nos ônibus coletivos 
e caminhões) e redução gradativa do uso de combustíveis fósseis (petróleo 
e gás);

Viabilização de novos Parques Naturais Municipais;

Fortalecimento da fiscalização ambiental,  com aquisição de novos 
equipamentos;

Recuperação de áreas degradadas e proteção dos morros;

Intercâmbio  técnico  dos  quadros  da  PMS  junto  aos  centros  de 
excelência na área de sustentabilidade;

Criação  de  Escritório  Técnico  de  Sustentabilidade  na  estrutura 
organizacional da prefeitura;

Mudança na metodologia de coleta dos resíduos sólidos urbanos e 
dos materiais recicláveis, com inclusão das cooperativas de catadores;

Implantação de planta industrial de produção de biogás a partir dos 
resíduos orgânicos da cidade;

Ampliar as competências do COMDEMA e a valorização do fórum 
qualificado;

Implantação dos protocolos de sustentabilidade empresarial, que tem 
como  objetivo  criar  um  ambiente  de  investimento  compatível  com  as 
demandas  de  desenvolvimento  sustentável  e  responsabilidade  ética  das 
corporações, através das boas práticas;

Santos  será  uma  das  CIDADES  SOLARES,  com  incentivos  à 
instalação de painéis de captação de energia térmica e fotovoltaica;

Instalação  de  um  pólo  industrial  de  beneficiamento  de  resíduos 
recicláveis;

Criação de um comitê regional de gerenciamento do Estuário;

Ampliação do programa Adote uma Praça e do Plano de Arborização 
do Município, com a elaboração do inventário arbóreo georreferenciado, 
acoplado ao sistema de informações georreferenciadas de Santos.



4.20. Serviços Públicos

 A  criação  da  secretaria  de  serviços  públicos,  ao  que  parece,  deu 
maior agilidade à Administração Pública, diminuindo o tempo de resposta 
do  governo  municipal  para  realizar  as  intervenções  necessárias  na 
manutenção preventiva e corretiva dos edifícios e logradouros públicos.

Nosso  governo  pretende  manter  concentrados  na  secretaria  estes 
serviços, com a adoção de planos de manutenção preventiva e corretiva, 
inclusive  com  a  contratação  de  serviços  de  terceiros,  sempre  que 
necessária, em razão da disponibilidade de pessoal ou da especificidade do 
serviço, como a manutenção de certos equipamentos eletroeletrônicos. 

Atualmente  a  secretaria  é  responsável  pelo  gerenciamento  dos 
serviços de  coleta e destinação do lixo. Esta questão será reavaliada em 
nosso  governo,  pois  a  coleta  e  destinação  de  RSU  (resíduos  sólidos 
urbanos),  o  sistema  de  coleta  de  recicláveis  porta  a  porta,  a  coleta  de 
volumosos (cata-treco), a coleta e destinação final de resíduos de saúde, a 
gestão  dos  resíduos  da  construção civil,  a  instalação  e  manutenção  dos 
ecopontos, a implantação da logística reversa, enfim, a implementação do 
plano municipal de gestão integrada de resíduos exigirá a atuação conjunta 
de mais de uma secretaria municipal, especialmente meio ambiente e obras.

A pavimentação continuará a cargo da secretaria de infraestrutura e 
nosso  governo  estudará  a  conveniência,  oportunidade  e  legalidade  da 
prefeitura  assumir  a  manutenção  das  calçadas  em  frente  aos  imóveis 
particulares.

O gerenciamento dos serviços de água e esgoto continuará com a 
secretaria  de  serviços  públicos.  Haverá  necessidade  de  promover  a 
concessão desse serviço à SABESP, que deverá implantar rede de esgoto 
em toda a  cidade e  deverá tratar  o  esgoto  antes  de  lançá-lo ao mar.  A 



questão,  entretanto necessita  de  maior  aprofundamento  quanto  ao órgão 
regulador e de controle desses serviços. Mas se trata de assunto inadiável, 
que deverá ser resolvido, seja nos meses remanescentes da atual  gestão, 
seja no próximo governo municipal.

Com relação ao gerenciamento dos serviços de poda de árvores, que 
atualmente  se  encontra  entre  as  atribuições  da  secretaria  de  serviços 
públicos,  mas  de  fato  continua  sendo  realizado  pela  secretaria  de  meio 
ambiente, nosso governo entende que este deve seguir como atribuição da 
secretaria de meio ambiente, por meio do Departamento de Parques e Áreas 
Verdes,  por  se  tratar  de  atividade  de  manejo  da  arborização  pública  e 
paisagismo dos jardins e praças.

4.21. Juventude

A Juventude constitui  hoje  uma das mais  importantes  parcelas da 
sociedade, tanto de ações, como de representatividade, mas historicamente 
as dificuldades de interlocução a têm impedido de realizar plenamente seu 
potencial de desenvolvimento. 

Já existem alguns esforços com relação ao tema, mas ainda não é 
visível uma atuação veemente do Poder Público contra a exclusão social, 
cultural e econômica dos jovens. A política do entretenimento não pode ser 
o  centro do debate  acerca da  juventude.  É necessário  criar  mecanismos 
eficazes  de  acesso  dos  jovens  à  educação,  cultura,  ciência,  esporte, 
conhecimento,  lazer  entre  outros,  visando  valorizar  suas  as  ações 
provenientes de suas iniciativas.

A  sociedade  cobra  políticas  mais  efetivas  em  relação  ao  ensino 
profissionalizante,  tendo  como  objetivo  a  geração  de  oportunidades  de 
trabalho e renda, e inclusão dos jovens no mercado de trabalho.



É fundamental incentivar o uso criativo, construtivo e solidário do 
tempo  disponível  da  juventude  em atividades  que  desenvolvam valores 
positivos, elevando o senso ético e crítico, aprimorando as ações no campo 
do esporte,  da  arte,  da  comunicação,  do  meio  ambiente,  da  ciência,  da 
cultura, da política, entre outros.

Devemos  valorizar  um sistema educacional  que  contribua de  fato 
para  o  pleno  exercício  da  cidadania  evitando  posteriormente  a 
fragmentação social da juventude.

Neste  cenário,  se  faz  necessário  criar  mecanismos  eficientes  que 
tenham como propósito integrar  e  tornar eficazes  as  diversas  formas de 
Políticas Públicas de Juventude já existentes.

Em  nosso  governo  pretendemos  realizar  o  Mapa  da  Juventude 
Santista,  fortalecer  a  Política  de  Juventude  no  âmbito  municipal  e  o 
Conselho Municipal da Juventude, procurando dar cumprimento ao Plano 
Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. 

4.22. Terceira idade

 Reconhecemos a importância da promoção e incentivo às atividades 
sociais,  culturais,  esportivas  e  de  lazer  para  prevenir  a  obesidade, 
hipertensão e outros distúrbios da saúde ligados à inatividade, em especial 
na terceira idade. 

Também  valorizamos  as  conferências  municipais  e  audiências 
públicas visando à discussão, implantação e aprimoramento de políticas 



públicas  voltadas  para  o  envelhecimento  saudável,  e  que  priorizam  a 
mobilidade urbana e a segurança na terceira idade.

 Serão  instalados  equipamentos  destinados  a  Terceira  Idade,  como 
por exemplo, mesas de jogos de salão e academias a céu aberto (praças), 
barracas  de  praia  com  quadras  de  peteca,  voleibol,  tamboréu,  dentre 
outras.

Temos grande preocupação com a manutenção das vias, calçadas e 
passeios,  para  dar  segurança  aos  idosos  ao  caminharem  pela  cidade. 
Proporemos  a  revisão  da  legislação  que  disciplina  os  padrões  de 
calçamento buscando mais uniformidade, segurança e permeabilidade da 
pavimentação da cidade.

 Não  é  de  hoje  a  preocupação  da  população  com  acessibilidade 
baseada no Desenho Universal, conceito que tem como objetivo definir 
projetos e ambientes que contemplem toda a diversidade humana: desde 
as crianças, adultos altos e baixos, idosos, gestantes, obesos, pessoas com 
deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.  O  Desenho  Universal  é  o 
caminho para uma sociedade mais humana e cidadã. 

4.23. Igualdade racial

É nosso compromisso intensificar a atuação do município nas políti-
cas de promoção da igualdade racial junto ao Fórum Intergovernamental de 
Promoção da Igualdade Racial.

Pretendemos  conduzir  as  políticas  públicas  do  governo  municipal 
com transversalidade e transparência, sempre em diálogo com a sociedade 
e a sua representação,  desenvolvendo políticas pela igualdade racial  nas 
áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer.



4.24. Mulheres

As  mulheres  redefiniram  seu  papel  na  sociedade  contemporânea: 
ingressaram no mercado de trabalho sem abandonar as responsabilidades 
familiares  e  do  lar.  Apesar  da  promoção  da  igualdade  entre  homens  e 
mulheres  perante  a  lei,  observadas  as  peculiaridades  estabelecidas  na 
própria Constituição Federal, muitas mulheres ainda são inferiorizadas no 
relacionamento doméstico e familiar, ou mesmo alvo de discriminação no 
mercado de trabalho e vítimas de assédio no ambiente laboral. 

Em  nosso  governo  apoiaremos  a  instalação  de  uma  Vara 
especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como 
os convênios e programas adequados para o cumprimento de penas não 
privativas de liberdade aos condenados pela prática de violência.

 Incentivaremos atividades relacionadas à saúde da mulher e direitos 
humanos  com  atendimento  pelo  serviço  social,  médico,  psicológico  e 
jurídico.

Incentivaremos a capacitação profissional para mulheres de todas as 
idades, para geração de renda.

Ampliaremos as campanhas municipais de informação e divulgação 
dos direitos da mulher.

Criaremos  na  Guarda  Municipal  uma  equipe  de  atendimento 
especializado  em  mediação  de  conflitos  a  fim  de  inibir  a  prática  de 
violência  doméstica  contra  mulheres.  No  âmbito  estadual  apoiar  a 
Delegacia  de  defesa  da  Mulher  em  ações  do  Gênero.  Desenvolver 
campanhas educativas e preventivas



4.25. Central de Atendimento ao Cidadão

Com a Central de Atendimento ao Cidadão nossa cidade viverá um 
novo momento na prestação de serviços da Prefeitura.

 Os serviços  solicitados  se  concentrarão em um único número e o 
processo  de  atendimento  terá  estrutura  para  garantir  a  execução  dos 
serviços com prazos máximos pré-estabelecidos.

 Todas  as  demandas  encaminhadas  à  Central  de  Atendimento  ao 
Cidadão,  seja  por  mensagem  eletrônica,  correspondência,  ou  ligação 
telefônica (gratuita) receberão número de protocolo e serão processadas, 
assegurando-se  ao  cidadão  o  acompanhamento  on  line sobre  o 
processamento do seu protocolo.

Além  disso,  receberá  informações  sobre  o  resultado  de  sua 
solicitação, por e-mail ou correspondência, a seu critério

4.26. Administração Indireta: 

 Os entes da administração indireta deverão aderir aos protocolos de 
sustentabilidade propostos pela Prefeitura, e empreender medidas visando 
obter certificação de qualidade.



 Os entes5 da administração indireta de Santos deverão ser geridos por 
técnicos,  que  atendam  no  que  for  cabível  ao  perfil  e  requisitos 
estabelecidos  no  capítulo  3  para  os  ocupantes  de  cargos  de  secretário 
municipal e de outros cargos de livre provimento.

Serão  realizados  estudos  para  fixar  critérios  técnicos  e  de 
desempenho para nomeação e permanência nos cargos de direção dessas 
entidades, com restrições a sucessivas reconduções.

  Da mesma forma, será exigida a apresentação de planos de ação por 
parte dos dirigentes, contendo metas, especialmente de redução do passivo 
e  mecanismos  de  avaliação  de  desempenho  gerencial,  financeiro  e 
atuarial, quando for o caso, dessas entidades.

Com  relação  à  PRODESAN,  propomos  a  revisão  de  todos  os 
contratos celebrados diretamente pela Prefeitura com a referida empresa, a 
fim  de  aprimorar  as  especificações  técnicas  dos  objetos  contratados, 
inserindo cláusulas que assegurem a fiscalização dos contratos por meio 
de  servidores  indicados  como  gestores,  que  enviarão  ao  gabinete  do 
prefeito relatórios técnicos de avaliação do cumprimento dos contratos.

Propomos, ainda, a realização de estudos visando à reestruturação do 
quadro de pessoal da referida empresa pública, eliminando-se eventuais 
cargos ociosos, sobrepostos ou desnecessários.

Propomos também a realização de estudos a fim de apurar o valor do 
passivo e avaliar a possibilidade de recuperação financeira da Prodesan, 

5 CET –  Companhia de Engenharia de Tráfego, COHAB –  Companhia de Habitação da 
Baixada Santista, FAMS – Fundação Arquivo e Memória de Santos, FUPES – Fundação Pró-
Esporte de Santos, IPREV / CAPEP – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
Municipais de Santos e Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos, 
PRODESAN –  Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A, e FTC-Santos - Fundação de 
Tecnologia e Conhecimento de Santos



com a apresentação de proposta para reorganizar a empresa, de modo que 
permaneça superavitária e capaz de pagar integralmente suas dívidas.

 Responsável pelo gerenciamento, operação e fiscalização do sistema 
viário  da  cidade,  a  CET terá  como prioridade  estudar  o  planejamento 
adequado  do  trânsito,  com  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  e 
estudos estratégicos, na tentativa de amenizar os problemas que estamos 
enfrentando com o crescimento vertical em Santos. 

A ação da CET também priorizará a orientação dos motoristas e, no 
caso  de  infrações,  serão  efetuados  estudos  para  adoção  de  punição de 
advertência,  sempre  que  possível,como  primeira  medida  de  natureza 
fiscalizatória, pois não é função da CET promover arrecadação por meio 
da imposição de multas.

 As  propostas  apresentadas  pela  CET  serão  todas  submetidas  a 
consulta popular, para avaliação e, uma vez implantadas, será assegurado 
ao cidadão um período de adaptação de, pelo menos, trinta dias dentro dos 
quais somente serão adotadas ações de orientação.

 




