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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

  

 

REVISÃO PLANO DIRETOR E REVISÃO/ELABORAÇÃO DE PLANOS SETORIAIS 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

MENSAGENS RECEBIDAS ATRAVÉS DO SITE 

PERÍODO: 01/05/2013 ATÉ 15/04/2016 

Transcrição das mensagens recebidas no período de 01/05/2013 até 15/04/2016 através do 
site: www.praiagrande.sp.gov.br/planodiretor   

 

Módulo 1: Contingência de Proteção e Defesa Civil: 

1. "Bombeiros salva-vidas em toda a orla!" 

2. "Aumentar a ronda efetiva, não somente em épocas festivas de grande movimentação. 

O turismo da cidade diminui em muitos casos devido a pouca tranquilidade que o 

visitante tem." 

 

Módulo 2: Macro e Micro Drenagem: 

1. "A abertura de novos canais para facilitar o escoamento das águas pluviais é 

fundamental. Além disso, deve-se realizar estudos técnicos para que os principais 

canais que estão fechados sejam reabertos para evitar sérios transtornos." 

2. "Abrir bocas de lodos em todas as ruas; pois a maioria das ruas não possui boca de lodo 

e há um grande acumulo de água parada, provocando um odor desagradável e 

proliferação de insetos." 

3. “O Canal do Japonês,na Rua Martins Francisco,necessita urgente de um revestimento 

de concreto para acabar com a poluição visual e com o mal cheiro.” 

4. “Cobrir o canal entre a avenida alexandre de gusmão e trabalhadores tornando esta 

área para o lazer da comunidade e instalando jardineiras em toda a sua extensão.” 

 

5. "Na verdade a proposta abrange vários temas. Implantação gradativa de abertura de 

dados para aumentar a transparência e fomentar a melhoria/criação de 

serviços/negócios. Percebam que dados abertos é diferente de cumprir a Lei da 

Transparência (http://dados.gov.br/dados-abertos/) Ex.:Ao abrir dados da malha hídrica 

da cidade, cria a possibilidade de cruzamento com dados de institutos de pesquisa 

meteorológica podendo identificar padrões que possibilitem uma acuracidade nas obras 

para correção do problema e/ou indicadores mais precisos sobre focos de enchentes 

possibilitando ações mais precisas da defesa civil". 

 

http://dados.gov.br/dados-abertos/
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 6. "Minha sugestão seria construção de um canal em baixo das ciclo vias da praia e 

Kennedy para suportar as fortes chuvas que acontece da região e acertar o problema de 

falta de drenagem na região sem que atrapalhassem as demais obras feitas.Esta água 

deveria ser represada em algum reservatório tratado e revertido para os novos 

quiosques e limpeza do município. Cidade Sustentável esse é o caminho...." 

 

7. "1 - As águas pluviais deverão sofrer pré-tratamento antes de serem jogadas na areia da 

praia. 2 - O conceito arquitetônico de bueiro deve ser refeito: uma grade tipo "cesto 

vazado", separará a parte sólida dos resíduos, evitando o entupimento dos bueiros, 

principalmente nos dias feira livre. Outros filtro atuarão no caminho das águas." 

 

8. "Fechamento dos esgotos que se deslocam em direção à praia, causando água 

estagnada e prejuízos a utilização de lazer dos locais." 

 

Módulo 3: Saneamento Básico: 

1. "Criação de canais para acabar com as enchentes nas principais vias da cidade." 

2. "Drenagem e Pavimentação das ruas Oito, Nove e adjacências. Construção de praça 

com brinquedos para crianças e urbanização do canal da rua 18 do canal na extensão 

que percorre as adjacências das ruas Oito e Nove" (Bairro Nova Mirim). 

3. "Quando chove muito, as ruas ficam cheias e demoram para escoar a agua, no bairro 

Samambaia. se levassem a tubulaçao ate o canal acabaria com este problema, pois 

muitas vezes o canal esta vazio, e as ruas cheias. " 

4. "Maior investimento e leis que obriguem a população a separar o lixo domicicliar pelo 

menos em reciclável e não reciclável e ser realmente transformado em renda para a 

cidade revertindo em baixa nos impostos. Obrigatoriedade tbm p/ setores públicos e 

privados. Criar uma usina de reciclagem para aproveitar o gás metano do lixo orgânico e 

encaná-lo para uso nas cozinhas das escolas e com isto cortará este custeio com o gás 

das cozinhas na rede pública." 

5. "Solicitar melhorias no loteamento Jardim Real 2, pavimentação e saneamento básico." 

6. “Abertura das ruas no Jardim Real 2 em especial a rua 19,pavimentação e saneamento 

basico,pavimentação das marginais ou vicinais que margeiam a Padre Manoel Da 

Nóbrega de Solemar até o Paqueta.” 

7. “Acabar com aqueles riozinhos nojentos que correm nas areias da Praia Grande , o 

resto vai muito bem , tirando aquele famoso IPTU mais caro do Brasil.” 

8. "Ao invés de lugares propicio para descarte de entulhos ,porque não colocar caçambas 

em lugares mais próximos por exemplo a cada 5 ou 6 quarteirões como acontece em 

SP." 
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 Módulo 4: Mobilidade Urbana: 

1. "Asfaltamento e sinalização das ruas do Boqueirão. Muitas ruas não comportam mais a 

chamada mão dupla de direção." 

2. "EXTINÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE SERVICOS NO TRANSPORTE PÚBLICO 

MUNICIPAL, poderiam abrir licitação para 2 empresas operarem em nossa cidade, isso 

iria melhorar muito." 

3. "As minhas propostas para o setor de Transportes Publicos seriam essas: 1 - Passagem 

unica validas por 12hs - o passageiro pagaria somente uma passagem por dia e poderia 

circular por 12hs livremente. OU 2 - As linhas Troncos ( principais ) seriam cobrados, 

mas as linhas Alimentadoras ( bairros ) seriam gratuitas. OU 3 - Dias pares seriam 

cobrados normalmente, ficando os dias impares livres de cobranca. OU 4 - Sabados, 

Domingos e Feriados as passagens seriam gratuitas." 

4. "Exigir que a frota da cidade e os ônibus intermunicipais sejam dotados de Ar 

condicionado, câmbio automático para evitar trancos, aumentando o conforto dos 

passageiros e diminuindo o desgaste dos motoristas e Wi-Fi mais o piso rebaixado para 

facilitar o acesso dos deficientes físicos e idosos. Devemos exigir também da EMTU que 

agilize o o vlt para que venha aos munícipes de Praia Grande." 

5. "Proponho imediato plano (com incentivo para a população desconto IPTU) para 

restauração e modernização das calçadas considerando grande numero de idosos no 

bairro." 

6. "Não entendo como os moradores de Praia Grande ainda suportam se deslocar 

diariamente a Santos, São Vicente e Guaruja, seja para trabalhar ou estudar!Proponho 

um projeto de deslocamento por barcas como existe entre o Rio de Janeiro e Niteroi." 

7. "Padronização no nivelamento das calçadas e guias rebaixadas. -Padronização e 

melhoria da iluminação urbana especialmente nas vias longe das praias. - Implantação 

obrigatória de rampa de acesso em todos os estabelecimentos comerciais e públicos." 

8. "Sinalizar o nome das ruas, em todos os bairros." 

9. "Criação de linha expressa de ônibus ligando o terminal Tatito na Vila Mirim até Terminal 

Rodoviário de Santos através de Padre Manuel da Nobrega. Implantação do LVT 

ligando todo o litoral sul até Santos e Cubatão." 

10. "Gostaria de propor padronização e nivelamento das calçadas de todas as ruas da 

cidade, a fim de dar acessibilidade e mobilidade adequadas aos deficiêntes físicos 

principalmente cadeirantes. A prefeitura ficaria responsável pela pavimentação (e 

manutenção) das calçadas e incluiria uma taxa no iptu do proprietário do lote." 

11. "Abrigos de ônibus para proteção aos usuários." 

12. “Modificação do transito no entorno da peixaria da praia, pois as vias sao quase todas 

no mesmo sentido (praia/centro) jogando todo o transito para a av D Pedro.” 
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 13. “Utilizo-me deste para a minha sugestão quanto a acessibilidade ao equipamento 

municipal Portinho. A minha sugetão é no seguinte sentido que fosse feita a alteração da 

linha do ônibus que faz o percusso Terminal Tude Basto-Shopping Litoral Plaza. Esse 

coletivo poderia ao invés de entrar no pátio do shopping, seguisse direto fazendo o 

retorno no trevo defronte ao Makro e aí sim acessasse o pátio do Portinho para então 

retornar ao Terminhal Tude Basto.” 

14. “Necessário que se pense em bicicletário junto ao futuro terminal Tático do VLT na vila 

Mirim, de maneira a garantir a quem desejar transitar entre as cidades, tranquilidade 

com os bens ali deixados.” 

15. “Túnel na rodovia para acesso ao bairro do Caiçara, eliminado a passarela. Na região da 

entrada do Melvi. População estar passando pela rodovia com medo de subir a 

passarela pelos assaltos. Comerciantes ficam limitados, moradores preferem ir para 

outro bairro fazer compras pelo fato de usarem veículos. Havendo túnel a população vai 

atravessar facilmente, fortalecimento do comércio do próprio bairro e vizinhos que 

ganham com esse tipo de passagem rápida e segura.” 

16. “Extinção da passarela que liga o bairro do Melvi ao Caiçara com a implantação de um 

túnel para pedestre na rodovia padre Manoel, os bairro iriam crescer com as vantagem 

pelo comercio.” 

17. “Um do déficits da cidade é a Mobilidade Urbana, já que a maioria da população 

depende dos transportes coletivos para se locomover e em grande quantidade para 

trabalhar em outra cidade. Escrevo, porque além de fazer parte deste grupos de 

cidadãos, me encontro na dificuldade, desespero, preocupação de sair do trabalho sem 

atrasar um minuto (trabalho até a 00H em Santos) para conseguir pegar o transporte 

intermunicipal até minha cidade e chegar no terminal (no caso o Tude Bastos) e ter a 

sorte de estar aberto para a saída do último transporte municipal até meu destino. Por 

que não modificar o sistemas dos horários de funcionamento dos dois principais e 

únicos terminais, permitindo a nós que dependemos disso, ter a chance de que caso 

não consigamos chegar a 01h (término do horário de expediente dos terminais), pelo 

menos até as 02h., que seja feito nos dias de final de semana (sexta, sábado e 

domingo) onde o fluxo de transito aumenta devido a turista que descem até o nosso 

litoral para aproveitar os dias de folga.” 

18. “Durante a temporada, bloquear todos os retornos na Marechal Mallet sentido Costa e 

Silva - Quartel. Os visitantes bloqueiam as duas faixas da avenida criando assim um 

congestionamento desnecessário, disponibilizar a opção de sentido Costa e Silva, Av 

Castelo Branco até o final e Marechal Mallet para eles pois terá uma extensão maior e 

distribuirá veículos. Os ônibus circularam com 3 carros na linha 95, a qual sobe a Mallet 

e volta por ruas internas evitando ao máximo o congestionamento, a linha 96 não teria 

mobilidade nestes dias, a linha 94 poderá circular normalmente como as outras que 

utilizam a Costa e Silva.” 

19. “Gostaria de sugerir que as calçadas tivessem um padrão,inclusive mesma altura,pois 

as pessoas com necessidades especiais andam no meio da rua,até as pessoas que são 

perfeitas tem que andar no meio da rua,encontramos calçadas 

inclinadas,esburacadas,sem calçada.. As mães com seus carrinhos de bebês também 
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 são obrigadas a andar no meio da rua. Com relação as ciclovias deveriam ser mais 

seguras,deveriam ser cercadas.” 

20. “PLACAS fora do foco do motorista, estão muito altas. Exemplo: Av Kennedy, Ocian, em 

frente Banco Bradesco e farmacia, existe uma placa permitindo estacionamento para 

pessoas deficiente, porém o motorista ao descer precisa olhar para cima para identificar. 

No geral as placas estão fora do foco do motorista, baixando um pouco elas vão ficar 

mais visivel.” 

21. “- Viabilizar junto ao Governo do Estado a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos em 

Praia Grande, que seria contemplado no trecho Samaritá- Vila Caiçara; -Criar o serviço 

de transporte seletivo de ônibus; -Aumentar a frota de táxis;Criar Programa de Redução 

Tarifária para o Serviço de Táxi, que irá estimular o uso desse meio de transporte 

público; Padronizar a frota de táxi; Tornar o táxi acessível aos portadores de 

necessidades especiais. -Implantar um sistema de transporte utilizando o empréstimo de 

bicicletas que estarão disponíveis em estações distribuídas em pontos estratégicos do 

município; -Instalar abrigos modernos e seguros em todos os pontos de parada de 

ônibus, com luminárias, bancos e lixeiras.” 

22. “Realização de rampas de acessos de concreto a portadores de deficiencia fisica e 

idosos a cada 500 m da orla da praia no municipio da Praia Grande. Esses acessos 

deveriam ser realizados no projeto de revitalização da orla, que está sendo executado 

no ano de 2015. Caso haja algum impedimento legal junto aos governos estadual e 

federal a municipalidade pode e deve entrar com o recurso no ministério das cidades, 

uma vez que o município tem a sua orla totalmente urbana.” 

 

23. " Nivelamento e Recolocação de blocos sextavados em todas as ruas do bairro Canto do 

Forte em regime de urgência, que hoje apresentam vários sextavados soltos, muitas 

depressões em razão de infiltrações ou mesmo rupturas de canos de aguas pluviais ou 

provenientes do esgotamento sanitário!" 

 

24. "Passeio público com Arborização indicada pela prefeitura." 

 

25. "Passeio público com um nivelamento para mais segurança dos cadeirantes." 

 

26. "A vida de quem trabalha/estuda em Santos/São Vicente é muita sofrida, pois o tempo 

médio é de incríveis 2 horas! Dá pra ir para São Paulo e voltar! Por isso é 

FUNDAMENTAL uma linha expressa saindo do Terminal Tatico até a Rodoviario de 

Santos via Padre Manoel da Nóbrega. E pelo amor de deus, acabem com o monopólio 

da empresa de ônibus, mais uma empresa, mais concorrência = melhoria na qualidade." 

 

27. "Excetuando-se as vias principais de cada bairro e as ruas sem saída, sugiro que todas 

as demais vias da cidade tenham sentido único (uma vai e outra vem). Os bairros mais 

populosos como Tupy, Aviação, Boqueirão sofrem com a calamidade e desorganização 

do tráfego local, principalmente em feriados e datas com aumento de turistas. Esta ação 

favoreceria a organização e fluxo de todos sem contratempo e aborrecimentos." 
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 28. "Qual a real possibilidade de continuação da Via Expressa Sul até Mongaguá? Ficaria a 

Praia Grande toda interligada, seria fantástico não é?" 

 

29. "Instalação de radares eletrônicos nas travessias de pedestres e marginais que tem 

semáforos." 

 

30. "Sinalizar e educar os Ciclistas sobre não transitar nas calçadas (passeio) Publico." 

31. "Considerando que não existe uma Legislação Municipal sobre o trafego de bicicletas - 

Considerando que não existe intervenção as Ciclistas que trafegam na Contra-mão, 

principalmente, na Av. Costa e Sivla e nas Calçadas do Boqueirão, pondo em risco a 

vida de outras pessoas, gerando acidentes. - Considerando que a Calçada NÃO É UM 

LUGAR para CICLISTAS andarem pedalando, pois é regra de trânsito. - Considerando 

que a Calçada é um lugar para ANDAR e no município é muito frequentado por idosos e 

crianças, - Considerando que os Ciclistas pedalam na Contra-mão nas Avenidas do 

Boqueirão, carregando crianças pequenas e outras pessoas pondo em risco a sua 

própria vida e a do outro - Considerando que muitos ciclistas pedalam na calçada, 

passam por policiais ou guardas municipais ou guardas de trânsito, e não são 

abordados por eles para dar a devida instrução - Considerando que de acordo com a 

informação dos Guardas MUnicipais, Policiais e Guardas de Trânsito , não exite uma 

ação em conjunta com a Fiscalização contra os ciclistas que infringem as regras de 

trânsito: pedalar nas calçadas e ir na contra-mão nas avenidas. Como proposta: - 

Criação de uma Ação em conjunto da Fiscalização e Guardas Municipais, Policiais e 

Guardas de TRansito para que os mesmos possam abordar todos ciclistas que 

trafegarem na contra-mao nas avenidas e pedalarem nas calçadas, bem como reter a 

bicicleta e aplicar multas. - Implementação de medias (votação na Câmara, discussoes, 

embasamentos jurídicos ) e ratifiquem o sentido sócioeducativo das leis pertinentes ao 

tráfego das bicicletas no perímetro urbano, durante 2 ou 3 anos, mas que findado o 

período passe, imediatamente, sem votações contrárias ao caráter punitivo pecuniário 

ou mesmo apreensão das bicicletas Como proposta: Que sejam implementadas 

Medidas Operacionais, através de Legislação sobre o Trafego das Bicicletas." 

 

Módulo 5: Segurança Pública: 

1. "Intensificar o policiamento, policia militar e a guarda municipal juntas nas ruas para 

maior segurança da população não somente em época de temporada mas durante o 

ano todo e melhorar o atendimento nas delegacias quando a população tem que fazer 

um Boletim de Ocorrência." 

2. "Mais policiamento, a segurança está muito precária." 

3. "Parceria com os Comerciantes , onde concentra mais comercios, ampliando nº maior de 

cameras e tambem aplimorar o sistema,que por intermedio de senha o comerciante 

possa acompanhar, deslocamento de individo suspeito, Vamos dividir as contas." 

4. "Construção de base comunitária fixa da Guarda Civil Municipal para atender a região" 

(Bairro Caiçara). 
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 5. "Creio que está na hora de se fazer uma campanha, incluindo uma melhora da 

segurança e de moradores, por bairros, de desmistificar essa pecha de Praia Grande." 

6. "Destacar 03 guardas municipais em cada praia, das 10 as 20h, para coibir casos de 

roubos e assaltos. Devem se movimentar em bicicletas observando pessoas suspeitas e 

ou em ação delinquente." 

7. "Implantação da Unidade de Segurança no Bairro Aviação." 

8. "Com o aumento da população fixa aqui na Praia Grande, deveria se solicitado junto ao 

Governo um aumento proporcional do efetivo de Policiais Militares e Civis, assim como a 

GM; -Delegacia da Vila Caiçara aberta 24 horas; -Aumento de câmeras nos demais 

bairros, na mesma quantidade do Bairro do Forte por exemplo; -Revistas rotineiras e não 

somente nos bloqueios, em bicicletas (quando estiver 02 ou mais); moto com garupa; e 

carros (praia, ciclovia, Kennedy, etc.). -Estudo das rotas de fuga (são pucas) e efetuar 

bloqueios rotineiros, tipo ponte mar pequeno, Pedro Taques, Avenida Praia, etc... 

Necessidade da Delegacia do Caiçara ficar aberta 24 horas e abordagens de rotina em 

bicicletas e motos e pedestres, não somente em bloqueios, Policia militar, Civil,podendo 

inclusive autorizar a guarda Municipal para efetuar também. Aumento do efetivo, 

acompanhando o aumento da população da cidade." 

9. "Peço fazer uma Lei que obedeça o próximo e multe todo segurança noturno que fizer 

RUÍDO! Todo caminhão de gás, pamonha e ferro velho." 

10. "Aperfeiçoar o antigo ps. do Samambaia, pra um posto policial, o lugar é estratégico, 

pois vai atender vários bairros." 

11. "Precisamos de segurança com urgência, a Policia Militar e Guarda Civil tem que 

transitar mais e nao ficar paradas num mesmo lugar,pois os bandidos visualizando os 

policiais vão ficar espertos e nós cidadões vamos ficar mais tranquilos." 

12. "Proponho a troca da qualidade das lampadas das vias publica (do bairro)para melhoria 

da iluminação das ruas." 

13. "Implantação de um serviço (espécie de lei PSIU) que fiscalize, advirta e puna 

proprietários de carros com som instalados. Este serviços deve ser feito por agentes 

públicos e autoridades policiais, preservando a fonte de informação fornecida para e 

execução da ação." 

14. "Mais ronda policial no bairro Ocian." 

15. "Sugiro que se pense na possibilidade de colocar cães nas escolas vulneráveis, após o 

período de funcionamento das mesmas, principalmente naquelas que tem um terreno 

que favoreçam essas invasões, obviamente que esses cães devem ser de empresas 

especializadas,para que qualquer situação que ocorra seja de responsabilidade dessas 

empresas." 

16. "Melhorias na segurança do bairro Tupi." 

17. "Criar bases fixa da policia militar junto com Guarda Municipal nos bairros, assim 

aumentando a presença da policia e melhor o tempo de resposta em ocorrência. Criar 
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 mais cursos nos PIC para ensinar os adolescentes e programa de combate as drogas. 

Criar a "guarda-jovem" para os jovens entre 17 e 20 anos." 

18. "A guarda Municipal conjuntamente com a Policia Militar, Policia Civil e o Transito em 

nossa região,ultimamente tem mostrado um quadro positivo,porem vai algumas 

sugestões como munícipe: as rondas poderiam ocorrer de forma segregada, espalhada 

pulverizada por exemplo alguns policiais poderiam fazer uma ronda na espalhada 

pulverizada por exemplo alguns policiais poderiam fazer uma ronda na batedouros 

poderiam fazendo a prevenção pela Avenida Presidente Kennedy e outros pela marginal 

na divisa da cidade perto do Shopping poderiam ficar 1 viatura da policia Militar e 1 

viatura da guarda municipal para prevenção em cada viaduto poderia ter 2 guardas 

municipais e uma moto da rocam de apoio, na divisa de praia grande e mongagua outra 

viatura da policia militar e 1 da guarda civil na prevenção algumas motos da Rocam 

circulando pelo bairro de praia grande conjuntamente com as motos da guarda municipal 

para prevenção." 

19. "Melhorias na iluminação e aumento da ronda ostensiva da Guarda Civil pelas ruas do 

bairro Tupi. Reurbanização de praças, melhorando a qualidade de vida de idosos e 

crianças." 

20. “Atuação constante do CONSEG da cidade; - maior policiamento comunitário atuante 

nos períodos diurnos e noturnos; - maior apoio aos guardas municipais; - colocar em 

pauta uma maneira de delegar poder de polícia aos órgãos competentes.” 

21. “Viabilizar ronda noturna da Guarda Civil Metropolitana DevidO INVASÃO de casas 

térreas mesmo as ocupadas para ROUBO DE FIAÇÃO ELETRICA.” 

22. “Melhorem a segurança de nosso município.” 

23. “Proponho que seja implantado na terceira zona, por área uma base fixa de policiamento 

militar mais em diversos pontos. Ex: final das caieiras, no jardim melvi bem no final em 

direção ao viaduto 5 e outras regiões onde haja um numero grande de moradores.Sei 

que esta medida depende do governo do estado. Mas a nossa cidade merece ser 

resguardada contra a violência que assola nossa cidade.” 

24. “SUGIRO divulgação da melhor maneira da população ajudar na segurança através das 

cameras instaladas na cidade. Por exemplo: na orla qual deve ser a informação que vai 

facilitar identificar o local que estou me referindo do fato, sugiro que seja pelo número do 

quiosque. Divulgar o telefone e o ponto de referencia, vai facilitar os moradores, turistas 

e quem estiver no controle da camara. Agilizar o atendimento da pessoa que foi 

roubada, trará uma imagem melhor para nossa cidade. Diariamente, assisto da minha 

janela, os jovens assaltantes em volta dos turistas. Sabemos que é dificil o trabalho da 

segurança, só desejo mais rapidez e assim os próprios assaltantes, vão sentir o peso da 

nossa segurança. Praia Grande tem dono, os maus elementos precisam saber disso, 

nós trabalhadores e aposentados somos os legítimos donos dessa Praia e tenho certeza 

que nosso Prefeito Mourão concorda comigo.”  

25. “Que tal CADASTRAR cada BICICLETA? Desta forma saberemos de cada bicicleta na 

cidade e seu condutor. Coisa simples Bicicleta 1 dono. No cadastro endereço completo. 



 
   

Av. Presidente Kennedy, 9.000 • Mirim • Praia Grande • www.praiagrande.sp.gov.br 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 A PM/GCM tem que averiguar cada bicicleta com seu condutor.ASSIM saberemos que 

bicicleta foi usada em qualquer crime, localizando facilmente seu condutor.” 

26. "Os índices de violência tem aumentado constantemente, e é fato que o Governo do 

estado não está conseguindo cumprir seu papel. Costumo ver grande qtde de policiais 

aglomerados em pontos específicos e poucos no patrulhamento a pé ou de bicicleta e 

motos (que dá mais resultado na prevenção de pequenos delitos por menores). Desta 

forma, sugiro interface e planejamento entre a PM e nossa GCM para manter pontos 

fixos e móveis alternados em toda Orla da Praia, de modo a coibir os assaltos nesta 

área e proteger satisfatoriamente nossa população e nosso turismo." 

27. "Instalações de câmaras de monitoramento em postes de iluminação em frente aos 

viadutos dos dois lados da marginal." 

28. "Em todas a unidades Básicas de saúde passar ronda da guarda municipal ate as em 

construções e do CET." 

29. "Levar sempre os agentes da GCM e CET para fazer palestras nas Escolas Municipais 

com temas de segurança no Transito e residência." 

30. "Instalação de radares nas marginais Almeida vinhas e Marcos Freire e Ruas Laterais da 

Prefeitura e Colocação de câmera na Avenida Marcos Freire no final na saída da rodovia 

para monitorar veículos suspeitos." 

31. "Proibir o transito de Bicicletas em calçadas Publicas permitir só empurrando." 

 

32. "Proibir a Trânsito de Bicicletas em calçadas (passeio) onde houver ciclovia pode 

empurrar vai diminuir furtos de surpresa e assim as pessoas vão evitar os suspeitos." 

 

Módulo 6: Desenvolvimento Econômico: 

1. "Trazer empresas através de isenção fiscal , Implantação Centro Comercial e 

profissionalizante, implantação de Ecoponto,Utilização dos espaços públicos para 

exposição, oficinas, peças teatrais, etc... " 

2. "Precisamos ser mais agressivos para atrair industrias para nossa amada cidade pois 

temos area, estamos proximos ao rodoanel , porto de Santos, aeroportos." 

3. “Instituir os seguintes benefícios para os servidores municipais,visando, também, 

fomentar a economia do município, estimulando sua formalização, o aumento do número 

de empregos ,o surgimento de novos negócios locais e proporcionando portanto,o 

desenvolvimento econômico : -Auxílio refeição; -Auxílio transporte; -Cesta básica; -Plano 

de Saúde; -Caixa de Pecúlio; -Abono Docente( para professores); -Adicional de Local de 

Exercício( para professores).” 

4. “Utilização do processo de Coaching no desenvolvimento da liderança sustentável, seja 

na construção de modelos mentais para o alcance dos objetivos pessoais e profissionais 
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 de um líder, seja no estabelecimento de um modelo de negócios ou de uma gestão 

estratégica mais sustentável para o desenvolvimento econômico de Praia Grande.” 

5. “Porque ja q esta em pauta falta de agua em muitos lugares, vcs não aproveitam e 

fazem captação de agua nas escolas e ginasios de esporte para q a agua seja usada 

nas descargas lavagem de patios , e também para regar jardins.” 

6. “Tenho duas sugestões para colocar em pauta no plano diretor, a primeira seria uma 

parceria com a Sabesp para construção de duchas e banheiro público, a exemplo da 

nossa vizinha Santos, como em Aracajú no Nordeste, e a segunda é para modernização 

dos quiosques da orla, na minha opinião teria que demolir todos e construir outros mais 

modernos. Com estas duas estruturas novas a cidade ofereceria melhor infraestrutura 

para quem visita e para quem reside e sem dúvida a orla ficaria muito mais bonita.” 

7. "Passar a fibra óptica em todas as ruas do bairro. Pois percebe-se que a terceira etapa 

está totalmente sem esse serviço. E a internet fica quase que inviável devido os preços 

altos da via rádio." 

8. ”Que naquele shopping (falido) do Boqueirão, possa ser instalado ali um centro de 

tecidos, um convênio com os comerciantes da Rua Oriente, transformando Praia Grande 

no filial do Brás aqui na Baixada Santista. Chega de camelódromos na cidade, tragamos 

para cá, nesses ex-bingos, A Riachuelo, Besni, Torra-Torra e outras para que não 

precisemos ir à São Vicente.." 

9. "Desenvolver o sistema de banda larga subterrâneo de fibra ótica em todo munícipio 

agora particular." 

10. "Implantação de uma unidade do SESC, nos moldes de Santos." 

11. "Benefícios aos funcionários." 

 

Módulo 7: Meio Ambiente e Arborização: 

1. "A cidade precisa de um programa de arborização urbana. As ruas e avenidas de Praia 

Grande não possuem árvores." 

2. "Plantio de mais coqueiros na orla de nossas praias, fazendo uma espécie de "área de 

transição" entre o mar e o "concreto" de nossa cidade." 

3. "Lei do silêncio! Não é possível a convivência com pancadões ou outro tipo de poluição 

sonora!" 

4. "Tendo do ponto de vista que as árvores contribuem para a melhoria da qualidade do ar 

e também para a sutil redução de temperatura em dias ensolarados, eu gostaria de 

enviar a proposta para que seja adotado um programa de distribuição de mudas de 

árvores específicas para que sejam plantadas em calçadas. Como a cidade já conta com 

um orquidário quem sabe não poderia criar uma incubadora para que fossem produzidas 

essas mudas." 
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 5. "Gostaria de sugerir a criação de legislação estabelecendo multa para usuários das 

praias que, ao invés de guardarem seu lixo em sacos plásticos para levarem para casa 

ou descartarem em lixeiras publicas, descartarem na areia. Lembra-se que é muito 

importante que seja feita fiscalização constante até que usuários acostumem a cumprir a 

lei (e deixarem de descartar lixo na areia)." 

6. "Incentivo fiscal por árvore plantada nas calçadas defronte as residências." 

7. "Pensar em uma campanha, talvez até de incentivo para quem 'praticar' o lixo 

alternativo." 

8. "Proponho que o setor de Meio Ambiente/ Arborização fique de mãos dadas com o 

Turismo. Vamos seguir o exemplo da cidade do Rio de Janeiro: conscientizar e multar 

quem jogar lixo nas ruas e nas praias. Não podemos aceitar nem que as águas das 

chuvas, que após "lavar" as ruas e calçadas com suas águas, sejam lançadas 

diretamente às praias. Trazer o turista o ano inteiro. Vamos ser uma praia de primeiro 

mundo, crescendo junto o turismo, com rede de hotéis e toda a infra estrutura 

necessária para um atendimento de primeiro mundo." 

9. "Conectar rede de esgoto da castelo branco p AV Kennedy evitando que o mesmo VA 

para Praia." 

10. "LIXO. Aumentar imediatamente o serviço de Fiscalização do da coleta de lixo 

principalmente quanto ao: 1. Periodização, dias e horários. 2. Qualidade dos serviços 

prestados." 

11. "Hoje temos uma areá verde com uma boa extensão, localizada no centro de uma curva 

da pista que é conhecida como Curva do "S" próximo ao Posto da Policia Rodoviária,  

pensei se seria possível arborizar esta área que ficaria primeiramente muito bonita e 

outra estaria dentro da visão da cidade de Praia Grande, que visa crescimento alinha 

com sustentabilidade e também trata a questão da preservação ambiental de forma 

segura e correta." 

12. "As praças da paz deveria ter árvores, em vez das esculturas lá existentes." 

13. "Minha proposta e que se dê mais atenção ao plantil de árvores nos bairros.O poder 

publico fazer com que várias áreas tenham mais atenção,gostaria de ver jardins com 

flores e lugares onde possa admirar junto com a praia ou nos centros.Onde passear com 

a familia ." 

14. "Tenho duas propostas: Uma para coleta seletiva juntamente com a educação e 

consciência da população fixa e principalmente da população flutuante/turista. - que 

tenha caminhão para lixo seletivo em horário diferenciado, por exemplo pela manhã. - 

cadastro de moradores que trabalham com reciclagem para motivação da continuidade 

do trabalho. A Prefeitura pode oferecer trabalho para esta população, realizar parcerias 

com empresas de reciclagem. - coleta de óleo de cozinha e direcionamento para 

entidade que ocupe este óleo. - Caminhão pega treco e instalação de galpão para 

depósito e oferta a comunidades carentes de móveis e objetos doados. a Secretaria 

Social poderia coorenar. - proposta para plantação de pelo menos uma árvore adequada 

ao clima da praia , que tenha copa para deixar a cidade mais fresca e que tenha raiz 
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 retilinea para não quebrar as calçadas e que a casa e/ou prédio que abrigue cada árvore 

seja responsável por cuidá-la." 

15. "Minha proposta é o desenvolvimento de equipes de orientação à população fixa e 

flutuante (principalmente) para a limpeza e organização das ruas, não só da orla. O 

Rapa treco precisa funcionar, ter maior divulgação. Separação de lixo reciclável.É 

necessário e urgente um programa de recolhimento e direcionamento do lixo, minha 

sugestão é contratar duas equipes de recolhimento de lixo em dias alternados, um dia 

passa o reciclável, outro o lixo orgânico. A Prefeitura poderia fazer parceria com 

recicladoras para depósito do lixo reciclável, que não é pouco. Em muitas cidades, a 

captação de lixo reciclável por recicladoras dá oportunidade de trabalho para boa parte 

da população carente, que precisa trabalhar e não tem preparação e/ou estudo. Faltam 

lixeiras tanto na orla, quando nas ruas. Precisa de investimento na compra de containers 

de lixo reciclável, deixando-os nas ruas, até para facilitar a retirada pelo caminhão de 

lixo reciclável. Árvores: Programa de arborização. A cidade é linda, a orla é linda, mas 

faltam árvores nas calçadas dos bairros. A Prefeitura deveria determinar locais para a 

plantação das árvores em frente prédios e/ou casas, determinar que os prédios/casas 

sejam responsáveis pela construção do espaço e acabamento, a Prefeitura faz o plantio 

indicando a melhor opção de planta, que a raiz não prejudique a calçada e determina a 

responsabilidade de cuidado com a planta pelo prédio/casa." 

16. "Implantação do sistema de coleta seletiva. Criação de cooperativas de reciclagem e 

entrega de resíduos voluntários pela comunidade. Há muito se sabe dos benefícios da 

reciclagem é vergonhoso que uma cidade turística com praia grande, não possuir um 

sistema efetivo de coleta e conscientização da população a este respeito. Se houver 

uma eficaz implantação da coleta seletiva certamente haverá uma redução de custos e 

beneficiará a coda de como um todo, seja em empregos, limpeza e turismo sustentável." 

17. "Gostaria de solicitar o plantio de novas árvores." 

18. "Um programa de desenvolvimento de energia solar a ser aplicado nas escolas 

municipais e estaduais." 

19. “Uma campanha entre as barracas, quiosques e sorveteiros ou ainda, camelos com suas 

lojas ambulantes: "SEJA FISCAL DA PRAIA, NÃO JOGUEM COMIDAS AS GAIVOTAS, 

PRESERVE NOSSA NATUREZA, SEJA LIMPO, LEVE O LIXO PARA CASA - NÃO 

DEIXE RESÍDUOS DE QUALQUER ESPECIE EM NOSSAS PRAIAS, VAMOS SALVAR 

A NATUREZA, VAMOS DAR CONTINUIDADE A VIDA DOS ANIMAIS MARINHOS E 

AVES COSTEIRAS". Obs.: Não basta alertar os banhistas da gravidade dos raios em 

dias de chuva. Temos que conscentizar as pessoas agora pois no futuro já será tarde 

demais.” 

20. “Proposta de arborização de calçadas nas ruas do bairro Quietude. Na minha visão acho 

que muitos bairros da cidade necessitam de sombras. É interessante implantar uma 

abordagem educativa dos munícipes e apoio do comércio para esta necessidade na 

região.” 

21. “Gostaria de propor a colocação de lixeiras na Av Marechal Mallet.” 
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 22. “Definir regra de higiene nos carrinhos de alimentos nas praias, onde cada um deverá 

respeitar seu local e manter limpo em tempo integral 30 metros ao seu arredor, pois 

estes quando terminam o expediente deixam toda a sujeira na areia e não recolhem os 

detritos deixados pelos que consomem em suas barracas. Esta prática é aplicada no 

litoral Norte.” 

23. “Abrir discussões, sobre a sustentabilidade efetiva, em nossa cidade.” 

24. “As pessoas deveriam receber incentivo para plantar nem que fosse uma plantinha em 

sua calçada,andando pela cidade percebo que quase ninguem tem uma arvore em sua 

porta,recentemente foi plantado na rua Tupi algumas plantas,plante uma aqui em frente 

de minha casa,por favor.” 

25. “Adequação, retirada ou encerramento das atividades do curtume localizado próximo a 

Casa de portugual (entrada da cidade). Pois o odor emanado por tal atividade 

economica incomoda e pode causar problemas respiratórios a população. O poder 

público tem a obrigação de fiscalizar tal atividade economica, principalmente solicitando 

estudos de impactos ambientais para a liberação de tal atividade no municipio.” 

26. “Arborização não so das principais avenidas como também ruas . Fazendo a distribuição 

de mudas junto aos moradores , e nas vias onde e possível plantar arvores . Criar em 

computador imagens das ruas arborizadas para que os moradores possam se sentir 

estimulados e executarem o próprio plantio das mudas. A exemplo temos a Acacia 

arvore tropical otima ,exelente em sombra , já que residimos em uma cidade quente do 

litoral.Sem contar toda a beleza da arvore e das flores.” 

27. “Gostaria que a NOSSA CIDADE fosse a PRIMEIRA CIDADE ECOLÓGICA do litoral 

Paulista. Desenvolver PROJETOS junto ás secretarias pertinentes e com os munícipes 

de ordem comercial, turística e industrial. Promover uma participação mais marcante em 

escolas, pois GESTÃO AMBIENTAL, deveria ser uma disciplina como tantas outras. Já 

não mais conseguimos conscientizar os mais velhos, mas ficaria muito mais fácil 

começar este serviço diretamente na base, na fonte da formação social e moral das 

crianças.” 

28. "Como não existe um TEMA que dá a oportunidade de que a sugestão seja para todos 

os temas. As propostas abaixo são direcionadas a todos os Conselhos Municipais. - 

Considerando que o Conselho Municipal de Sáude - COMUSA, têm sido transparente, 

pois têm divulgado no Site da Prefeitura as reuniões realizadas desde a sua criação. - 

Considerando que as reuniões realizadas nos Conselhos Municipais são abertas, 

podendo qualquer pessoa participar como Ouvinte - Considerando que muitos 

Conselhos Municipais têm realizado reuniões periodicamente, há muito tempo, porém 

até a presente data, não disponibilizaram no Site da Prefeitura, pois aparece a seguinte 

descrição: "em construção". - Considerando que a população têm o direito de ter acesso 

às Atas das Reuniões dos Conselhos Municipais para terem ciência dos assuntos que 

são discutidos visando a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Venho propor: 1 

- Que sejam acelerados no Site da Prefeitura, as plataformas que "estão em 

construção", há muito tempo, para que os Conselhos Municipais disponibilizem os 

documentos pertinentes às reuniões mensais 2 - Que TODOS os Conselhos Municipais 

Disponibilizem e Mantenham atualizadas no Site da Prefeitura: - Atas Extraordinárias e 
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 Ordinárias - Calendários das reuniões - Moções, Deliberações e Indicações 3 - Que 

sejam disponibilizados no Site da Prefeitura, informações sobre os Conselhos 

Municipais: - Presidente do Conselho - Composição do Consellho - o Edital da Criação - 

Objetivo - Explicação da finalidade do Conselho Municipal O COMUSA-PG , têm sido 

referência nestas questões pois desde a criação deste Conselho Municipal, o mesmo 

tem atualizado e disponibilizado todas as Atas e documentos para acesso a todos." 

29. "Cada ambulante de carrinho de praia deverá ser responsável pela limpeza em torno de 

20 metros ao redor do seu posto de trabalho. Objetivo praia limpa, eles realizarem 

orientação aos turistas, pois boa parte da sujeira é gerada pelos próprios ambulantes 

quando deixam o local não recolhem os detritos deixados, isso já ocorre em praias do 

litoral norte." 

30. "Colocação de relógios ao longo da orla com informações de temperatura e outras 

pertinentes, com espaço para propagandas , de parceiros que contribuam para 

implantação." 

31. "Integrar plataforma de geoprocessamento ao sistema de ouvidoria, com o objetivo de 

mapear as denúncias e auxiliar a gestão da cidade." 

 

Módulo 8: Educação: 

1. "Municipalização do Ensino Fundamental, ciclo 2." 

2. "Construção de escola de Ensino Fundamental, ciclo 2, no bairro Guilhermina. Além 

disso, o bairro precisa de uma biblioteca comunitária". 

3. "Construção de uma unidade do Centro de Apoio à Família do Educando - CAFE e de 

uma Biblioteca Comunitária no bairro Caiçara." 

4. "Trazer uma base do SENAI, para a cidade, facilitando o aprendizado profissional dos 

munícipes." 

5. "Utilizar a Tecnologia já disponível na rede educacional do nosso município para 

alavancar o ensino da matemática, utilizando os laboratórios de informática como 

ferramenta precursora da aprendizagem." 

6. "Construção, no bairro Caiçara, de novas escolas de Educação Infantil, de Ensino 

Fundamental e de Complementação Educacional." 

7. “Dinâmicas e testes na seleção – motivação, onde capacita a pessoa a desenvolver 

conhecimentos onde possa ter um feedback na dinâmica, e assim tendo uma nova visão 

holística do todo. Possibilitando a pessoa conhecer o novo.” 

8. "Propor a constução de um espaço oficina dentro das escolas municipais do para que os 

jovens e adultos possam aprender uma profissão voltada as necessidades do meio, em 

horários posteriores as aulas e/ou fora dos horários de trabalhos, garantindo assim a 

frequência de pais e alunos e uma vida melhor com profissionalismo e reconhecimento 

financeiro." 
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 9. "Campanha (de voluntários com o apoio da iniciativa privada) de respeito a Faixa de 

Segurança nas vias públicas principalmente em temporada e finais de semana 

prolongado." 

10. "1- Instalação de uma escola SENAI na PG com cursos profissionalizantes na área de 

informática; 2- Cursos na área de mecânica e automobilística; 3- Curso na área de 

costura e moda; 4- curso na área industrial( Fábricas)... Oficinas da ACD...produtos 

hospitalares... Instalação de uma escola do Senac- Cursos na área de saúde 2-Cursos 

na área de comércio 3- cursos na área de beleza; Captar instalação de indústria na 

região;- criação de empregos." 

11. "Realização de palestras com o tema qualidade de vida interior. Partindo do ser humano 

"uno" à sua necessidade de socializar-se visando seu bem estar e por consequência dos 

que estão ao seu redor, família, sociedade. Abordagem psicológica e espiritual sem 

qualquer tratamento excludente ou discriminatório com vistas ao cidadão gozar das 

plenas funções de suas capacidades mentais, emotivas e voluntárias, bem como de sua 

consciência." 

12. "Vejo a necessidade de uma cidade arborizada.Sugerindo que cada morador,obtivesse 

da prefeitura apoio se assim o desejar o plantio em suas calçadas,de árvores típicas da 

Mata Atlantica." 

13. “Peço para os próximos anos de verão e primavera sem contar com o aquecimento 

global, vossas senhorias providenciem a colocação de insulfilmes nas janelas das 

escolas proporcionando um ambiente mais agradável para as nossas crianças que serão 

o futuro desta maravilhosa cidade.” 

14. “Incluir na grade do ensino fundamental I iniciação a lógica de programação, como o 

Reino Unido está fazendo a partir deste ano. Há uma tendência mundial, com custo 

reduzido, incentiva o raciocínio e o interesse pelas áreas exatas, as chamadas STEMS.” 

15. “Concurso público na área da educação para gestores( diretores e outros cargos).” 

16. “Implantar o ensino médio na escola municípal Sebastião Tavares de Oliveira para dar 

continuação nos estudos, para as crianças que lá ja estudam.” 

17. “Recentemente precisei de informações sobre um determinado curso para 

aperfeiçoamento na realização de minhas funções. Este curso estava disponível 

APENAS para a Rede Estadual de Ensino. "Viajando" pela página, descobri vários 

cursos disponibilizados ON-LINE: inglês, espanhol, defesa civil entre outros. Com a 

evolução tecnológica que estamos vivenciando, este me parece ser o caminho do futuro. 

Por que não fazer com que seja em nossa rede de ensino municipal, O CAMINHO DO 

PRESENTE?” 

18. “Viabilizar junto ao Governo do Estado a transferência da sede da Diretoria Regional de 

Ensino para Praia Grande.” 

19. “- Aumentar para 5 aulas diárias com duração de 45 minutos cada, no período diurno e 

40 minutos no noturno; -Aumentar a quantidade de aulas semanais de Arte, Ciências, 

História e Geografia no Ensino Fundamental, ciclo 2; -Introduzir a disciplina de Ensino 
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 Religioso, conforme determina a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; -Implantar férias escolares de 30 dias no mês de julho como ocorre 

nas redes estadual, particular e na maioria das redes municipais de ensino; -Dividir o 

ano letivo em 4 bimestres para possibilitar melhor adequação dos conteúdos 

programáticos e das avaliações; -Extinguir o recreio dirigido; -Revisar o Plano de 

Carreira do Magistério ( Jornada de Trabalho Docente, Gratificação de Atividade 

Docente, 14ºsalário, Dedicação Exclusiva, Benefícios, Evolução Funcional, Abonadas, 

Faltas Médicas, Incorporação de décimos das aulas suplementares etc) para aperfeiçoar 

e estimular o exercício do Magistério; -Realizar plano de reposição real dos vencimentos 

dos professores decorrente das perdas salariais desde o início do Plano Real; -

Computar para fins de classificação e pontuação docente no processo de atribuição de 

aulas, os cursos de Pós--Graduação, outras graduações e outros cursos de atualização 

profissional, estimulando a formação continuada do professor; -Reduzir para 30 horas 

semanais a Jornada de Trabalho dos Especialistas de Educação para otimizar e 

humanizar o trabalho nas escolas.” 

20. "Divisão do ano letivo em 4 bimestres; - Férias escolares de 30 dias no mês de julho 

para equiparar-se com as redes estadual e particular; - Fim do recreio dirigido; -Aula 

com duração de 45 minutos; -Reformulação do Plano de carreira do magistério." 

21. "Precisamos que a Prefeitura amplie o leque de cursos de nível superior com bolsas, 

como os cursos de Direito, Enfermagem e Engenharia." 

22. "Mudar a denominação das escolas municipais para " Colégios Municipais "; - Classificar 

a unidade escolar de acordo com o ciclo atendido: colégio municipal de educação 

infantil, colégio municipal de ensino fundamental anos iniciais, colégio municipal de 

ensino fundamental anos finais, colégio municipal de complementação educacional, 

colégio municipal de Educação de Jovens e Adultos." 

23. "Revisão do Estatuto do Magistério; -Criação da função de Orientador Educacional; -

Criação da função de Professor Encarregado de período; -Criação do cargo de 

Professor Substituto I e II; -Criação do cargo de Professor de Educação Infantil; -

Instituição da Jornada de Trabalho Integral Docente." 

 

Módulo 9: Saúde: 

1. "O bairro Guilhermina necessita de uma unidade de saúde." 

2. "Uma UBS 24h com estrutura adequada na vila caiçara- em local de fácil acesso, 

inclusive com PS, para atendimento de emergências (exemplo= afogamentos e 

acidentes por animais peçoentos tanto aquáticos como terrestres). ambulancia no local 

para transferência do paciente quando for o caso". 

3. "Projetos visando o tratamento humano das pessoas de terceira idade e melhorarias na 

area de Saude dos mesmos. Fortalecimento atraves de projeto de concientizacao dos 

direitos e deveres de cidadania. " 

4. "Melhorar o atendimento na usafa guaramar , e infra estrutura." 
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 5. "Sistema de informatização em cada consultório médico e qdo passa-se por consulta,o 

próprio médico entra no sistema e marca o retorno,com isso evita-se filas enormes na 

marcação de consultas.o exames mais complexos tb deveriam ter um sistema de 

marcação próprio e adequado com a realidadedo muinicipio.Estudar uma maneira de 

melhorar a assistência para cirurgia geral." 

6. "UBS mais humana,sem falta de medicos como:clinico geral,especialistas,dentista,e sem 

falta de medicamentos." 

7. "Criação de uma universidade da saúde na Praia Grande para atender toda a região 

metropolitana da baixada e vale do ribeira, a nossa cidade pelo facíl acesso, que permite 

a todas as cidades desta região, me refiro a criação de cursos de Medicina, Enfermagem 

padrão, odontologia, psicologia e de todos os cursos de tecnologia voltados para saúde 

inclusive com enfase nos cursos voltados para tratamento de diabetes, sugerindo a 

criação do primeiro curso de Podologia universitária e de quiropraxia." 

8. "Medicamento no posto de saúde aqui no bairro tupi e tbm o predio esta precisando de 

uma reforma e pintura deveria de uma força tarefa para nosso bairro para limpeza de 

boeros perto da praia pq vive cheio de agua e mal cheiro." 

9. “Que se possa melhorar o atendimento da Usafa Anhanguerea, pois não há 

recepcionista, supervisora e o mau atendimento atrapalha e muito o andamento da 

unidade. Deve se olhar mais por unidades de Saude, afinal a maioria da população 

precisa e necessita muito de sáude!” 

10. “Atendimento voluntario e comunitario, na area de fisioterapia e acupuntura, e orientaçao 

a populaçao quanto aos cuidados com a saude, palestras, reunioes entre outros projetos 

aos quais eu possa ser útil.” 

11. “Implantação de mais uma USAFA , no bairro Jardim Melvi, pois i bairro esta crescendo 

a cada dia ,e com a vinda de pessoas de outros bairros , o sistema esta sobrecarregado, 

assim dificultando o bom andamento da que já existe .Com apenas 3 equipes , não 

consegue atender a todos.” 

12. “Minha proposta para a área da Saúde é em especial a criação e implantação de Clinica 

de Hemodiálise, para atendimento de paciente com insuficiência renal. É lamentável que 

em uma cidade que a cada dias mais cresce não tenhamos um clinica dessa natureza 

submetendo os moradores e grande parte dos turistas a se deslocarem para Santos ou 

São Vicente. Seria de fundamental importância este tipo de atendimento para milhares 

de moradores de Praia Grande e região o que por certo também geraria mais empregos 

e aumentaria o turismo na cidade.” 

13. “- Construção de unidade básica de saúde, multiclínica ou unidade de saúde da família 

no Bairro Guilhermina; -Viabilizar junto ao Governo do Estado novo hospital estadual em 

Praia Grande.” 

14. "Minha proposta consiste na inserção valorosa de ao menos um ponto de banco de 

sangue, aproveitado para coleta, armazenamento e doação. Sendo que devido ao 

crescimento populacional de PG e a constante convocação de doadores pela tv e jornais 

torna-se imprescindível a facilitação dos doadores realizar tal ação, haja visto que para 



 
   

Av. Presidente Kennedy, 9.000 • Mirim • Praia Grande • www.praiagrande.sp.gov.br 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 doar sangue ou órgãos é necessário a locomoção para outras cidades, sendo que por 

mais boa vontade que demonstrem os doadores muitos não tem condições financeiras 

ou de tempo para tais locomoções. Esta então é minha proposta um banco de sangue 

para coleta e doação com acréscimo de estrutura para retirada, recebimento de órgãos 

e realização transplante em PG." 

 

Módulo 10: Assistência Social: 

1.  “O nº de indigentes nas ruas e praias é muito alto e que vem a denegrir a imagem da 

cidade e ocasionar mal cheiro nas calçadas da Costa e Silva. Realizar trabalho social 

em criar cooperativas de reciclagem o que muitas cidades tem e que agrega emprego, 

salário e retira as pessoas da rua, vícios entre outros. Fazer uma força tarefa em levar 

estas pessoas para acolhimento a noite, oferecer refeições em contra partida acolher 

estas pessoas também na frente de trabalho de limpeza, jardinagem, trabalho de 

orientação, trabalhar junto as supermermercados a inclusão social em atividades que 

não exige muita experiência ou estudo , podemos dizer oportunidade de motivar dar 

nova oportunidade de recuperação para estas pessoas .” 

2. “A psicoterapia Ericksoniana é uma abordagem feita sob medida para cada tipo de 

paciente, focada na solução do problema e baseada na utilização de tudo aquilo que o 

paciente traz inclusive a resistência à sua própria melhora. A psicoterapia focada na 

solução do problema tem este mesmo princípio. Todo conflito (problema) é uma tentativa 

natural da busca de cura. Se seguirmos o que o problema procura e dermos um 

caminho melhor, mais seguro e sem conflitos, com certeza a mente vai preferir! Venho 

apresentar esta ferramenta poderosa na cura para a cidade de Praia Grande, com 

certificação Internacional e iniciação científica de Mestrado no Exterior.” 

3. "Cadastrar moradores de rua pois muitos são deixados em PG por kombis de outros 

municípios na madrugada e assim como tem a taxa de 10 reais no iptu voluntário para 

ajudar corpo de bombeiros também poderia ter arrecadação para estes moradores 

serem mandados para sua terra natal. Em outros tempos PG não tinha estes casos e 

está a cada dia pior tropeçamos neles nas avenidas principais e até na porta de 

casa,atrapalhando até mesmo o comercio." 

4. "O que se houve é que a cidade tem muitos moradores de ruas largados sem um 

trabalho forte em retirar das ruas esses moradores simplesmente nãos calçadões da 

praia e área central. Realizar trabalho diário de conversar, orientar, levar para um abrigo 

onde recebam higiene pessoal, orientações de psicólogos, avaliação médica e iniciar 

trabalho de recolocação no mercado de trabalho como na limpeza de ruas, limpeza de 

praças, pinturas de escolas, creches em troca de um local para se acolherem no final do 

dia e fins de semana e receberem um salário justo que traga auto estima. Isto já tem 

ocorrido em várias cidades do estado SP. Objetivo é motivação, incentivo, valorização 

do ser humano, ser tratados como cidadãos e respeito. Tenho certeza que começando 

com pequeno grupo e se estender gradativamente, incentivar as indústria e comércio na 

contratação nesta mão de obra. Todos devem ter uma nova oportunidade na vida e 

trabalhar caso a caso." 



 
   

Av. Presidente Kennedy, 9.000 • Mirim • Praia Grande • www.praiagrande.sp.gov.br 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

  

Módulo 11: Habitação e Urbanismo: 

1. "Construir novas praças com focos turísticos e de resgate à memória coletiva e histórica. 

Por exemplo, por que não se tem a "Praça do Índio", a "Praça da Consciência Negra", a 

"Praça do Descobrimento do Brasil." 

2. "A Avenida Presidente Castelo Branco precisa de revitalização, alargamento e 

modernização, pois a via recebe grande fluxo de veículos, principalmente entre os 

bairros Canto do Forte e Caiçara. Seria fundamental o prolongamento da Avenida 

Trabalhador, do bairro Tupiry ao Nova Mirim, visto que é uma essencial via que corta, 

praticamente toda terceira zona do município." 

3. "REMOCAO DE HABITACOES NA AVENIDA GUADALAJARA, E REGULARIZACAO 

FUNDIARIA." 

4. "Itanhaém está fazendo uma Campanha do Cone de Sombra. Será que teremos que 

fazer aqui também?" 

5. "Osasco - SP fez uma Lei Contra as Bazucas. Praia Grande deve fazer." 

6. "Devido ao crescimento permanente da cidade e ao grande número de bairros, é 

fundamental a divisão territorial do município em duas regiões: Região Sul( entre os 

bairros Maracanã e Solemar) e Região Norte (entre Mirim e Sítio do Campo)." 

7. "Pavimentação das ruas internas dos bairros Jardim Real e Bal. Flórida." 

8. "AJUDAR AS FAMILIAS A REGULARIZAR SEUS IMÓVEIS NO ESMERALDA JUNTO A 

PREFEITURA." 

9. "Retirada de carrinho de pastel de calçada, pois os pedestres têm que ir para o meio da 

rua com tráfego intenso. Se não for viável a retirada, há necessidade de fiscalização da 

vigilância sanitária, devido às condições de higiene do local." 

10. "EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS que todas as calçadas da nossa cidade sigam, 

em sua execução, as NORMAS DA ABNT. NBR 12255. Lembrando que as calçadas são 

feitas para os pedestres.VAMOS TORNAR PRAIA GRANDE UMA CIDADE 

EXEMPLO!!!!" 

11. "Melhorar a entrada nos balneários nos trevos da estrada com recapeamento asfáltico, 

reparo em calçadas com o padrão da Avenida Kennedy e colocar semáforos em todos 

cruzamentos de trevos com a Avenida." 

12. “Existe algum projeto para implantação de banheiros e duchas públicas na orla da praia? 

E incentivo para melhoria da estrutura e visual dos quiosques? A orla da Praia Grande é 

tão bonita, falta este incentivo aos quiosques, que estão cada vez mais degradados e, 

principalmente a falta de estrutura de banheiro e ducha pública, com os devidos 

cuidados de manutenção no dia a dia, a exemplo da vizinha Santos, que toda esta 

estrutura funciona. Talvez uma parceria com a Sabesp ajudaria e muito esta última 
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 questão e aos quiosques um projeto de treinamento e capacitação aos donos e 

funcionários dos quiosques seria interessante.” 

13. “Li que a Prefeitura vai reurbanizar todo o Boqueirão, seria excelente se junto com a 

pavimentação das ruas fossem feita a troca de toda a iluminação, visto que o bairro mais 

escuro da cidade e o incentivo na implantação de novos comércios, além do plantio de 

árvores.” 

14. “Manter nomes ligados ao Regime Militar de ruas e outros logradouros a fim de 

preservar a memória histórica nacional e, também, municipal, pois a cidade foi 

emancipada no período Militar ( 1967); -Construir novas de moradias no desabitado 

Bairro Imperador; -Completar o ciclo de nomeação de ruas e logradouros em 

homenagem aos ex-presidentes da República e também, aos ex-vices presidentes. A 

maioria dos ex-presidentes da República Velha e da República Populista já foram 

homenageados, além de Getúlio Vargas; -Construir praças temáticas, como por 

exemplo, praça da República, praça do Índio, praça dos Bandeirantes e etc; -Colocar 

postes e luminárias temáticos e especiais ( pequenos e grandes, dependendo do local) 

nos locais de maior circulação, como praças, áreas comerciais, calçadas dos edifícios 

públicos, orla da praia e faixa de areia, entrada e saída do município, passarelas etc.; -

conceder incentivos fiscais aos interessados na implantação de atividades e 

empreendimentos, por meio de ações voltadas ao comércio e lazer noturno em algum 

bairro do município; -Revitalizar os centros comerciais do município; -Construir novo 

portal de entrada do município; -Colocar placas estilizadas dando boas vindas aos 

visitantes, com mensagens criativas para quem chega e para quem sai da cidade ( 

Avenida Ayrton Senna da Silva, Avenida Presidente Kennedy e Rodovia Padre Manoel 

da Nóbrega); -Reformar, ampliar e modernizar as 4 feiras de artesanato e comidas 

típicas do município ( Guilhermina, Ocian, Caiçara e Solemar; -Padronizar as calçadas 

do município; -Fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 636/12 e 

659/13, que dispõe da ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana de 

Praia Grande.; -Colocar contentores de lixo comum nas ruas do município destinados a 

realizar o melhor armazenamento do lixo antes da coleta, ajudando a melhorar o serviço 

e manter a limpeza da cidade; -Colocar lixeiras temáticas nos principais pontos da 

cidade; -Expandir os serviços de varrição de ruas e calçadas para a Terceira Zona 

Residencial; -Instalar postes pequenos nas esquinas com placas de nomes de ruas e 

logradouros, cujos postes tenham luminárias; -Instalar portal de entrada nos 32 bairros 

do Município; -Iluminar a Via Expressa Sul e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega ( 

trecho urbano de Praia Grande); -Verificar a necessidade de instalação de rotatórias ou 

semáforos na Terceira Zona Residencial; -Construir ponte sobre o Rio Itinga, no Bairro 

Solemar; -Instalar placas de trânsito de indicação de serviços e órgãos essenciais, como 

por exemplo, Unidade de Pronto Atendimento, Pronto Socorro, Hospital, Guarda 

Municipal, Polícia Militar, Delegacia de polícia, Câmara Municipal, Parque, Receita 

Federal e etc; -Instalar na saída do município, placa indicando a distância até a capital 

do Estado, São Paulo e, também ,até as outras cidades da Região Metropolitana da 

Baixada Santista; - Regularizar e padronizar todas as placas de trânsito, em 

conformidade com as especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de acordo 

com as Resoluções do CONTRAN que tratam da uniformização e padronização da 

Sinalização Vertical e Horizontal, são Res. 180/2005 (Volume I), Res. 243/2007 (Volume 

II) e Res. 236/2007 (Volume IV); -Construir edifícios-garagem( pode ser através de PPP- 
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 Parceria Público Privada) nos principais pontos comerciais e de aglomeração de 

veículos; -Transformar os passeios e edifícios públicos acessíveis aos portadores de 

necessidades especiais; -Prolongar a principal via da Terceira Zona, a Avenida do 

Trabalhador, da Tupiry até o Jardim Aloha; - Expandir a principal via da Região da Curva 

do S, a Via do Cidadão, do Bairro Melvi até o Bairro Ribeirópolis, integrando com o 

futuro prolongamento da Avenida Trabalhador, no Jardim Aloha.” 

15. ” Favor legalizem as casas do pessoal que moram entre o melvi e samambaia.” 

16. “-Reorganizar o Distrito de Solemar, principalmente no que diz respeito à sinalização 

viária e maior divulgação deste importante distrito de Praia Grande.” 

17. “Criar em cada bairro, áreas específicas para a exploração do setor terciário da 

economia, não sendo permitida que zonas residenciais tenha qualquer tipo de comércio 

e outras atividades econômicas com fins lucrativos. Disciplinar o uso e ocupação do solo 

do município para que, entre outros, não se proliferem bares e congêneres 

principalmente nos bairros residenciais periféricos.” 

18. "1- A Construção de Moradias Populares para as Pessoas de Baixa Renda. 2- 

Regularização Fundiária. 3 - Regularização de Lotes e Propriedades de Direito de 

Usucapião." 

19. "O município poderia auferir muito dinheiro com a venda de área remanescente de 

obras, ofertando aos vizinhos os imóveis desapropriados e que não servem para a 

prefeitura, pois urbanizam o local dando uma destinação social, ao invés de criar 

espaços onde a marginalidade toma conta. Afinal, foi usado dinheiro público para 

desapropriação de terrenos para a ampliação de ruas e outras obras, poderia agora 

diante da crise reembolsar as despesas dessas desapropriações." 

20. "Urbanismo. Colocar regras nos ambulantes de carrinhos na praia. Hoje eles ocupam as 

areias com excesso de cadeiras onde o solo é público e cobram para uso de seus 

materiais caso não haja consumo e não permitem ou inibem os turistas que colocam 

suas cadeiras em áreas que eles julgam ser os donos. Tem expulsado turistas para 

outras cidades vizinhas por sentirem ameaçadas ou constrangidas." 

 

Módulo 12: Turismo, Esporte e Lazer: 

1. "A orla de Praia Grande precisa de mais atrativos. Por isso, a necessidade de 

construção de jardins em toda sua extensão." 

2. “O município precisa de mais equipamentos turísticos, de lazer e culturais, para 

alavancar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida. Além disso, seria 

fundamental que em cada bairro existisse um "Centro de Memória e Patrimônio do 

bairro", que teria a função de preservar, valorizar e divulgar a história da comunidade 

local. E, como a cidade foi emancipada no auge do Regime Militar, seria interessante 

que fosse implementado um "Museu do Regime Militar." 

3. "A segurança na orla traria uma grande lucratividade pra cidade e pro comércio local." 
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 4. "Sugiro a criação de outro shopping mais próximo da população, no bairro Tupi ou bairro 

próximo, acredito que daria para fazer um shopping popular, mas com boas lojas, praça 

de alimentação, cinema, teatro, e até escolas." 

5. "Transformar a antiga Estação Ferroviária Pedro Taques, na Vila Caiçara, em um polo 

cultural." 

6. "Revitalizar as praças existentes no bairro Caiçara a fim de proporcionar lazer e 

recreação com atividades culturais e de entretenimento a população. As atuais praças 

precisam de paisagismo, arborização, iluminação, lixeiras e bancos; -Tornar a Feira de 

Artesanato e Comidas Típicas do Caiçara mais atrativa e com mais infraestrutura." 

7. "A região compreendida pelos bairros Real, Flórida e Princesa precisa de um ginásio 

poliesportivo." 

8. "Os bairros Princesa, Flórida e Real precisam de mais equipamentos turísticos e de 

lazer para a população e para atrair mais turistas." 

9. "Reorganizar e dinamizar a Feira de Artesanato e Gastronomia, localizada na Praça 

Carlos Gomes." 

10. “Construir um complexo de Esporte, lazer e turismo no bairro Cidade da Criança, 

conforme projeto já existente: "Transformar a Cidade da Criança em um grande 

complexo estudantil, esportivo e profissionalizante é o que prevê o projeto de 

revitalização desse espaço. Haverá módulo de ensino fundamental e médio para mil 

alunos, com funcionamento em dois turnos, três edifícios para abrigar cursos 

profissionalizantes e um complexo esportivo, com vestiários e salas de fisioterapia e 

ginástica. Uma estrutura de apoio vai oferecer acompanhamentos pedagógico e 

psicológico, refeições e atendimento odontológico. A área turística contará com auditório 

e espaço para exposições e lojas de artesanato. No local, ainda funcionarão o Horto 

municipal, minifazenda, praças, playground, capela, restaurante, pesque-pague e 

estacionamento com 150 vagas." 

11. "Criação de Horto Florestal abrigando animais de pequeno, médio e grande porte, com 

anexo para um Orquidário e Museu Ambiental/ Histórico. Minha sugestão é que o projeto 

seja nos moldes do Horto do Município vizinho, São Vicente." 

12. "Contactar empresas do ramo esportivo para patrocinar campeonatos nas escolas 

municipais, para que esses campeonatos funcionem como peneiras de atletas." 

13. "Revitalizar o centro de lazer do bairro Samambaia, transformando-o em polo e modelo 

de esporte e lazer, com quadras de futsal, basquete, vôlei e campo de futebol." 

14. "Plataforma de pesca construída com tecnologia avançada e sustentável. O outro projeto 

a ser desenvolvido para nossa praia é a do Teleférico ele funcionaria paralelo ao mar 

com as torres de embarque e desembarque fixadas no calçadão lado areia com nível de 

altura acima dos coqueiros." 

15. "Implantação de projetos sociais destinados ao esporte na cidade." 

16. "Construir pista de skate no bairro Sítio do Campo e revitalizar as praças existentes." 
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 17. "Se o posto policial for pro antigo ps, do Samambaia, poderiam cobrir aquele canal da 

av. estados unidos, e fazer uma feirinha igual a do caiçara, com barracas organizadas e 

legalizadas, para gerar renda a prefeitura. isto atrairia muita gente de outros bairros. com 

opções de comidas e artesanatos." 

18. "Criação de um mirante no bairro melvi no alto da serra. - Criação de um grande parque 

em toda extensão da chamada zona 3 - possibilitando o acesso a lazer, esporte e cultura 

pela população e turistas o ano todo, alem do que poderia ser criado faculdades publicas 

ao lado deste parque com cursos de botânica, zoologia,medicina veterinária, meio 

ambiente, turismo, educação física, e outros afins." 

19. "Sugiro a reimplantação do Projeto Rumo, que diferenciava os bairros da cidade com 

cores e marcos em cada divisa. Além de auxiliar os turistas, este projeto também 

ajudava os próprios moradores a se localizarem dentro da cidade." 

20. "Poderia criar um projeto fisioterapia as pacientes com câncer de mama. Oferecer aulas 

de Canoagem e Remo." 

21. "Proibir o tráfego de bicicletas na faixa de areia." 

22. "Se uma das cidades da Baixada Santista começasse a fazer o seu rodízio municipal e 

apresentasse resultados, quem sabe as outras também não o fizessem, restringir o 

transito de carros c/ determinados nº final de placa, desafogaria o transito nas estradas e 

cidades litorâneas." 

23. “Já imaginaram se na virada do ano em nossa cidade fosse a Av. Pres. Castelo Branco 

somente liberada para pedestres e que só veículos autorizados a circular como 

ambulâncias, viaturas policiais, bombeiros, samus e ainda os TUK-TUK (com placa 

licenciada pela nossa Prefeitura e Detran) . Peço a vossas senhorias que estudem estas 

possibilidades de inovação.” 

24. “Praia Grande tem uma das maiores ciclovias do país. Pena que não podemos comprar 

uma bicicleta nova e boa e andar pela ciclovia sem ser assaltado. Uma SUGESTÃO: 

emplacar as bicicletas do município. Já existe cidade do interior de São Paulo (Lorena), 

onde as mesmas são emplacadas. E o Código de Transito Brasileiro no artigo 129 

permite que se faça isso. É só criar um departamento para essa finalidade.... 

funcionários públicos é o que mais temos.” 

25. “Tenho apenas uma ressalva, a iluminação da praia, no calçadão a iluminação é escura 

e poderia ter iluminação (refletores) apontando para a praia, assim como na orla de 

Santos, iria fomentar o comércio noturno, e a praia noturna seria mais uma opção de 

lazer, especialmente para práticas de esportes.” 

26. “O motivo de eu escrever é pedir para que coloque aparelhos de ginástica na orla como 

é feito em São Vicente ,porque esporte vai sair mais barato do que eu viver todos os 

dias em postos de saude, espero receber resposta. Prevenção sai mais barato e os 

aparelhos nem são tão caro.” 

27. “Gostaria de saber se existe algum projeto para revitalização do kartódromo de Praia 

Grande, pois recentemente comprei um kart para meu filho e ao utilizar o kartódromo 
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 percebi um certo abandono do mesmo, considero o kartódromo municipal um ótima área 

de lazer e acho uma pena encontrá-lo neste estado.” 

28. “Escola de balé “Irina Sazonova – ballet russo” oferece para prefeituras da baixada 

Santista cooperação e em cooperação abre de graça 20 vagas (10 meninos e 10 

meninas) para crianças de famílias de baixa renda. Vagas serão fornecidas em uma 

base competitiva para a seleção de crianças com dados para ballet. Professora e 

diretora da escola têm ensino superior como bailarina, coreografa, professora, diretora 

do teatro e critica do teatro. Tenho experiência do palco 13 anos e experiência do ensino 

17 anos. Nossa escola tem sala de ballet 100 m² com piso flutuante, altura de teto 5 m, 

espelho, dois níveis de barra. Camarim da escola equipado com banheiro e ducha. A 

área total da escola é 180 m². Eu pretendo envolver com todos os alunos da minha 

escola festivais das cidades da Baixada Santista e competições no Brasil. Educação de 

Ballet dá às crianças a oportunidade de um melhor desenvolvimento. Período de 

formação completa é de oito anos. Depois de se formar do ensino, que emitir um 

certificado internacional com CID UNESCO. Para discutir os detalhes pedir reunião em 

um momento conveniente para você.” 

29. “Melhor aproveitamento turístico da avenida ecológica com a implantação de um roteiro 

por exemplo esportivo, com provas de pedestrianismos ou triátlon, compondo Av Mallet, 

x Otelo Rodrigues x Av Ecológica, e novamente Mallet passando em frente a Casa de 

Portugal. O ideal seria a desapropriação do terreno em frente a sebeira para criação de 

um grande parque. Teríamos então, um roteiro ecológico e um roteiro cultural, com o 

Palácio das Artes e um grande parque a ser criado e a casa de Portugal. Um 

equipamento como este seria um marco para cidade.” 

30. “Qual a possibilidade de se instalarem chuveiros na orla da praia, no mesmo modelo que 

já existe em Santos, a linha de água já existe no local.” 

31. “Como é de conhecimento de todos, com a divisão na praia na altura da Prefeitura e 

Corpo de Bombeiros, a Nova Vila Mirim e Balneário Maracanã até o Caíçara, não tem 

nenhum lazer, como restaurantes, hotel, bares, supermercado, barracas de artesanatos, 

lojas , farmácias, voltados para a orla da praia, submetendo, os moradores e turistas se 

deslocaram para Vila Mirim e Boqueirão, para terem este tipo de lazer. Acredito que 

trazendo este tipo de comercio/serviço para região além de valorizar atrairia novos 

investimentos para a região. Trazer esse tipo de comercio para a região evitaria inclusive 

o grande transito principalmente na temporada que fica impossível de se locomover pois 

as pessoas querem ir em busca de diversão, lojas, supermercado. e não ficar numa área 

que tem pouco comercio e nada de lazer. Vamos revitalizar o Maracanã.” 

32. “A criação de uma Lei ou acordo entre as cidades que compõem a Região Metropolitana 

da Baixada Santista – como um SELO Metropolitano, e ou CERTIFICADO que 

estabelece livre circulação (sem taxas e burocracias) para as Agências de Turismo 

Receptivo Regional. Um órgão regulador único é mais uma sugestão. Uma outra forma é 

um sistema on-line que integre as cidades. Como por exemplo o SISTUR – Sistema de 

Gerenciamento do Turismo de 1 dia, que é realizado pela prefeitura da Cidade de 

Santos, o qual os representantes do setor possuem interesse em desenvolver e 

administrar o sistema de âmbito regional. O SISTUR se torna uma grande ferramenta de 

gerenciamento e estatística. Seriam contempladas as Agências de Turismo Receptivo 
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 Regional devidamente constituídas nos municípios da região, e que possuam o cadastro 

e certificado (CADASTUR) no Ministério do Turismo. As mesmas seriam responsáveis 

pelo grupo e obrigadas a possuir nestes grupos organizados um Guia de Turismo 

devidamente cadastrado no Ministério do Turismo, podendo inclusive se criar e 

formalizar códigos de conduta. As Agências de Turismo Receptivo Regional ficam 

responsáveis pela comercialização e operação dos roteiros e programas turísticos em 

nossa região, para venda direta ao consumidor final (turista, empresas, instituições de 

ensino e outros) e/ou intermediários, como outras agências de turismo. As excursões 

e/ou grupos organizados que vierem com veículo de turismo contratam uma agência de 

turismo receptivo regional OU pagam as taxas de circulação.” 

33. “Nos somos um Município que já atingimos 300 mil habitantes eu sinto falta de 

Informação Publica exemplo Temperatura,Horas,Bairro, Balneabilidade do setor.etc.” 

34. “A prefeitura deveria implementar os aparelhos de exercício da Terceira Idade (todas as 

idades), em pontos da ciclovia e praças ( onde a ciclovia não é central ). Estimulando a 

pratica de exercícios, com resultados impressionantes na redução de custos com a 

saúde e na melhoria da qualidade de vida da cidade. Criar convenio com alunos de 

educação física e esportistas para dedicarem um tempo na orientação e estímulos de 

atividades esportivas em todas as praias.” 

35. "1 - A Construção da Academia de Saúde. 2 - A Construção de um Centro de 

Atendimento Comunitário Integrado a um Centro Esportivo Comunitário." 

36. "Transformar a área próxima ao Fórum em parque ecológico (pertence ao IMPG) fazer 

calçamento (passeio Público)." 

37. "Deveria ter maior fiscalização sobre as excursões com vans escolares que estão 

invadindo Praia Grande nos finais de semana com turistas que deixam a praia suja. 

Caso contrário logo voltaremos ao passado quando a cidade era conhecida como 

paraíso das excursões." 

 

----------------------- FIM ------------------------ 

 


