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ANDRÉ CLEMENTINO DA SILVA 



APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO 

Eu sou o André Clementino da Silva, pré-candidato à Prefeito de Biguaçu.  

O André, veio do meu avô paterno, que foi pescador na comunidade de Tijuquinhas; Já 

o Clementino, veio do meu avô materno que também foi pescador artesanal, na Praia 

de São Miguel. Meu pai era o “Seo” Alcides e minha mãe a Dona Divalda, conhecida 

mestre artesã, especialista em crivos. Ambos me fazem muita falta. 

Tenho 44 anos, sou casado com a Aline e o pai da Maria Clara. 

Nativo de Biguaçu, nasci e cresci em Tijuquinhas, mas andei pela cidade inteira. Fiz o 

primário na escola Cônego Rodolfo Machado e o ginásio no Maria da Glória. Mais 

tarde cursei “Gestão Pública” e sinto-me preparado para enfrentar os desafios de bem 

administrar a minha cidade. 

Meu primeiro emprego, aos 17 anos foi como balconista no mercadinho da minha tia, 

Zilma. Depois também trabalhei na Pedrita, na Inplac, no hotel Miramar e na 

Prefeitura.  

Quando surgiu o Orçamento Participativo, há 20 anos, eu fiz parte da sua primeira 

equipe e desde então muitos me conhecem como o “André do Orçamento”. Foi uma 

época em que a comunidade tinha voz e voto nas decisões da Prefeitura. 

Jamais, em tempo algum, Biguaçu teve tantos projetos e obras importantes definidas e 

aprovadas pela população. Tempos bons, que podem voltar.  

Em 2008 fui escolhido pelo povo como Vereador, reeleito em 2012. 

Minha atuação como vereador por dois mandatos foi marcada pelo trabalho em favor 

das nossas comunidades, destacando-se as centenas de indicações, audiências 

públicas e projetos de lei que aprovamos. 

Hoje eu sou candidato a prefeito e com o seu apoio, estarei a partir do dia 01 de 

Janeiro de 2021, na Prefeitura de Biguaçu, resgatando os valores éticos e morais 

necessários para uma administração eficiente e honesta, com a participação do Povo 

nas principais decisões.  

“Com foco na valorização da família e das comunidades, no uso honesto e eficiente 
das verbas públicas vamos mostrar a maneira correta de trabalhar por uma Biguaçu 
melhor para se viver, investir e trabalhar.” 
 
Conto com você nesta caminhada! 
 

André Clementino da Silva 

(assinatura digital) 

 

 



UMA NOVA VISÃO PARA UMA NOVA E MODERNA CIDADE 

Nosso Plano de Governo Participativo apresenta um posicionamento de otimismo e 
reconquista do respeito da sociedade em relação aos serviços e ao Poder Público.  
 
Queremos uma cidade socialmente justa, economicamente sustentável e viável, 
preocupada com a vida das pessoas. Pautaremos nossas ações com uma gestão que 
traga orgulho para os cidadãos.  
 
Estabelecendo o envolvimento e participação da população, através do Governo 
Participativo, pretendemos tornar Biguaçu uma cidade reconhecida pela gestão 
pública de alto desempenho, focada em alguns pontos fundamentais, tais como: 
 

• Construir o governo com uma gestão profissional, responsável, técnica e 
competente, pautada pela adoção de medidas que estabeleçam as melhores 
práticas e modelos em todos os seus níveis de atuação; 

• Dotar a cidade com infraestrutura adequada às demandas do povo, e que estas 
sejam compatíveis com o crescimento da população, numa visão e 
planejamento de longo prazo; 

• Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, 
garantindo ao cidadão a inserção e o alcance à administração com qualidade e 
respeito; 

• Promover o desenvolvimento econômico de Biguaçu, através de medidas de 
incentivos a micro e pequenas empresas, ao turismo, a projetos do artesanato 
local, ao comércio formal e informal, e a indústria, incentivando a economia 
criativa de forma competitiva e sustentável, para potencializar a geração de 
emprego e renda aos cidadãos; 

• Aperfeiçoar a gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de 
recursos do município, fomentando parcerias junto ao setor privado e ao 
terceiro setor, e alinhar as políticas municipais com as estaduais e federais; 

• Impulsionar e garantir o uso sustentável do patrimônio ambiental, cultural e 
histórico, frente ao processo de desenvolvimento da cidade; 

• Intensificar a racionalização das despesas na administração municipal; 

• Implementar novos métodos e tecnologias em favor da melhoria da gestão 
pública municipal e oferta de serviços ao cidadão; 

• Apoiar, valorizar e sobretudo respeitar o cidadão Biguaçuense, na dimensão do 
bem comum, promovendo a inclusão, igualdade e respeito a diversidade. 

 
Objetivos principais de Atuação de Governo 
 

• Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações 
voltadas primordialmente as pessoas que mais precisam buscando a igualdade 
social; 

• Governar com Responsabilidade Fiscal; 

• Governar Cuidando da Vida das Pessoas; 

• Estabelecer Políticas Públicas de caráter social de forma Inclusiva para todos os 
cidadãos; 



• Governar executando uma Gestão Orçamentária Participativa e Democrática; 

• Potencializar as ações na Educação, Saúde, Segurança, Assistência Social, 
Cultura, Esporte Turismo e Lazer, Políticas Públicas para as Mulheres, 
Juventude e Terceira Idade, Trabalho, Receita, Emprego e Renda; 

• Potencializar a economia e o trabalho com visão no desenvolvimento 
sustentável; 

• Focar na construção da infraestrutura urbana, no planejamento, bem como em 
programas voltados a Habitação, Uso do Solo, Mobilidade, Transporte e Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura; 

• Desenvolver uma Estrutura Administrativa, Orçamentária e Previdenciária, com 
foco na Gestão, Planejamento, Controle e Resultados; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOSSAS PROPOSTAS PARA UMA CIDADE MELHOR 
 
Nosso Plano de Governo Participativo apresenta um posicionamento de otimismo e 
reconquista do respeito da sociedade em relação ao serviço e ao poder público.  
 
Pautaremos nossas ações em uma gestão que traga orgulho para os cidadãos. Estas 
ações representam uma visão diretiva para este governo e estão alinhadas acima de 
tudo com os interesses da comunidade que terá um papel primordial participando das 
nossas decisões com a sua opinião por meio do Orçamento Participativo.  
 
Estabelecendo o envolvimento e participação da população, pretendemos tornar 
Biguaçu uma cidade reconhecida pela gestão pública de alto desempenho, focada em 
alguns pontos fundamentais que elencamos à seguir. 
 
Esta proposta foi construída ouvindo a toda sociedade. Dezenas de técnicos em 
diversas áreas, centenas de pessoas que assim como eu, assim como você, enxerga 
que Biguaçu quer e pode mais!  
 
Mas a grande diferença, é que o Plano de Gestão Participativa é só o começo. Serão 4 
anos de muito diálogo com a sociedade organizada, ouvindo as comunidades e 
decidindo as obras e ações em cada canto da nossa cidade. 
 
Vem com a gente! 
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1 – SAÚDE 
 

Investir em saúde é diminuir o sofrimento das pessoas. Por isso que quero ser Prefeito. 

Saúde tratada com respeito, qualidade e participação popular. Eficiência, gestão 

voltada para o atendimento digno, com respeito e comprometimento com a vida das 

pessoas.  Melhorar a saúde num todo e dar um salto na qualidade da assistência 

prestada priorizando o atendimento humanizado.  

Ignorando qualquer questão política partidária, temos a nítida conclusão que a 

população Biguaçuense poderia ter um atendimento mais ágil, eficaz e resolutivo, 

considerando o montante de recursos destinados à Saúde Municipal. 

Quando observamos os gastos do setor público, os números são compatíveis com um 

nível de bem estar muito superior ao que vemos hoje na rede pública municipal de 

Saúde em Biguaçu.  

É possível fazer muito mais, com os atuais recursos. Estes são os nossos compromissos: 

• Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada; 

 

• Promover a atenção integral à saúde da população biguaçuense com ênfase 

nas áreas de maior vulnerabilidade; 

 

• Aumentar a qualidade no atendimento da saúde com a valorização do quadro 

técnico efetivo da rede de saúde e prevendo a contratação de novos 

profissionais da área, fortalecendo a importância do atendimento humanizado; 

 

• Garantir o funcionamento do Hospital Regional Helmuth Nass em sua 

capacidade plena, com investimentos em recursos humanos, equipamentos e 

material permanente através de convênios com municípios da região com o 

Governo Federal, Estadual e Iniciativa Privada; 

 

• Implantar no Hospital Regional Helmuth Nass ambulatório especializado para 

atendimento de pediatria e serviço de Urgência e Emergência Pediátrica; 

 

• Construir, ampliar e reformar Unidades Locais de Saúde nos bairros onde o 

serviço encontra-se deficiente; 

 

• Ampliar as Equipes de Estratégia da Saúde (ESF) garantindo cobertura de 

abrangência a toda população de Biguaçu; 

 



• Otimizar o espaço da antiga UNIVALI do Jardim Carandaí, concedido ao 

município, para implantar uma Unidade Local de Saúde (ULS); 

 

• Implantar centros de especialidades médicas para expansão das consultas e 

exames especializados para diminuir as longas filas e o tempo de espera 

existente em diversas especialidades médicas; 

• Fortalecer parcerias com serviços privados para garantir agilidade na oferta de 

serviços especializados e exames de alto custo; 

 

• Ampliar o horário de atendimento nas Unidades Locais de Saúde (ULS), com 

atendimento em horários estendido, priorizando os bairros com maior 

demanda e uma unidade centralizada para atendimento dos bairros do interior 

do município e região norte; 

 

• Realizar mutirões médicos periódicos para consultas e cirurgias eletivas com 

intuito de diminuir o tempo de espera nas filas de regulação; 

 

• Criar serviço especializado para atendimento de Saúde da Mulher fortalecendo 

promoções preventivas ao Câncer de Mama e Útero, garantindo atendimento 

de demanda livre nas agendas de exames preventivos de colo uterino 

(Papanicolau) e exames das mamas; 

 

• Fortalecer o programa de Planejamento Familiar garantindo acesso e 

orientação do melhor método contraceptivo com agilidade e eficácia, 

condizente com a necessidade de cada família; 

 

 

• Reestruturar o serviço de Regulação do Município para atendimento com 

prioridade nos casos de maior urgência; 

 

• Garantir atendimento nas Unidades Locais de Saúde (ULS), e com isso 

promover a saúde preventiva, diminuindo os riscos de adoecimentos; 

 

• Implantar Laboratório Municipal para agilizar os atendimentos e proporcionar 

garantia na qualidade do serviço prestado, descentralizando as coletas nas 

Unidades Locais de Saúde (ULS); 

 

• Implantar serviço especializado em curativos para melhorar qualidade de vida, 

diminuir riscos de sequelas e garantir assistência qualificada ao usuário de 

saúde; 

 



• Fortalecer as propostas de promoção a saúde preventiva através de campanhas 

educacionais, como: alimentação saudável, atividades física, lazer, acesso a 

exames laboratoriais de rotina e vacinas; 

 

• Reestruturar e ampliar clínica de fisioterapia para garantir atendimento 

necessário e diminuir fila de espera; 

 

• Reestruturar clínica de odontologia para aumentar o número de oferta nos 

atendimentos e implantar atendimento de urgência 24h; 

 

• Proporcionar melhor fluxo de assistência aos usuários na UPA - Unidade de 

Pronto Atendimento- garantindo agilidade aos atendimentos de urgência e 

emergência; diminuindo o tempo de espera para ser atendido;  

• Criar serviço de referência e contra referência na UPA para garantir qualidade 

na assistência de saúde prestada ao usuário, com isso fortalecendo a rede de 

fluxo de atendimento a atenção básica; 

 

• Capacitar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), Núcleo de 

Atenção a Saúde da Família (NASF) e Programa Melhor em Casa e dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), dando prioridade para atenção básica preventiva 

e atendimento humanizado; 

 

• Fortalecer e reestruturar os serviços de odontologia nas Unidades Locais de 

Saúde – ULS, garantindo agilidade nas filas de espera e atendimento 

qualificado; 

 

• Atenção farmacêutica – melhorar a oferta de medicamentos disponibilizados 

nas Unidades Locais de Saúde para distribuição gratuita à população com 

garantia de continuidade; 

 

• Ampliar horário de atendimento da atenção farmacêutica de Alto Custo, 

proporcionando a entrega domiciliar para pacientes com impedimento de 

deslocamento ao serviço por limitações acometidas por problemas de saúde;  

 

• Inclusão dos profissionais de educação física e fisioterapeuta no programa de 

Saúde da Família, com o objetivo de ativar as academias ao ar livre como meio 

de combater o sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à 

população como AVC e infarto do miocárdio; 

 

• Criar um comitê municipal antidrogas com participação comunitária vinculado à 

saúde; 

 



• Criar programa integrado de atendimento às famílias e aos dependentes 

químicos (álcool e outras drogas) que envolva atenção na área da saúde, 

educação, formação profissional, assistência jurídica, integração social e 

parceria com o terceiro setor como as comunidades terapêuticas; 

 

• Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, 

estaduais e federais de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, 

objetivando a prevenção ao uso de drogas, planejamento familiar (gravidez na 

adolescência) e DSTs HIV/Aids; 

 

• Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 

dependentes de drogas licita e ilícitas; 

 

• Disponibilizar vagas para internamento de dependentes nas clínicas 

especializadas; 

 

• Fortalecer o serviço anti Tabagismo garantido o tratamento terapêutico e 

atividades em grupos com profissionais capacitados na área. 

 

• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social, 

cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção 

integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e 

estímulo ao envelhecimento ativo; 

 

• Implantar serviço de atendimento DIA (Home Day) a pessoa idosa, garantindo 

segurança e bem estar ao idoso que necessita de auxílio para seu auto cuidado 

enquanto seus familiares estão trabalhando;  

 

• Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias 

e gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos; 

 

• Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos, gerando menor risco de acidentes; 

 

• Valorizar os profissionais de saúde respeitando o piso nacional das categorias, 

evitando a rotatividade e oferecendo atrativos para a manutenção destes 

profissionais na cidade; 

 

• Ouvir as demandas dos profissionais de saúde através de um Sindicato atuante 

que organize e vocalize as suas necessidades; 

 



• Otimizar o gasto total do município na saúde elevando o valores do mínimo 

constitucional e equilibrando com eficiência e competência o gasto direcionado 

à pessoal, custeio e investimento;   

 

• Atuar junto ao Conselho Municipal de Saúde para a construção de um novo 

Plano Municipal de Saúde que é essencial para o sucesso da política municipal 

de saúde pública em Biguaçu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – EDUCAÇÃO 
 

Investir na melhoria da qualidade da Educação Pública municipal será uma das 
principais prioridades do nosso governo, pois entendemos que a ampliação do acesso, 
garantia de permanência e melhoria da qualidade do ensino da rede é o primeiro 
passo para impulsionar o desenvolvimento dos indivíduos e torna-los capazes de 
descobrirem seu potencial e assim seguir o caminho das aprendizagens essenciais 
e significativas que estimulem o sentimento de pertencimento melhorando a  
relação escola e família. Desta forma é preciso encarar a área da educação como 
um complexo de políticas transversais que sejam pensadas a partir do novo 
Currículo do Território Catarinense que versa sobre as áreas do conhecimento, 
habilidades e competências.    

Objetivos gerais: 

- Ampliar a oferta de vagas para os estudantes da educação infantil e do ensino 

fundamental da rede municipal;  

- Revisar as políticas educacionais para a melhoria da qualidade do ensino com ênfase 

no desenvolvimento das habilidades socioemocionais e no protagonismo do aluno; 

- Investir na formação continuada e na valorização dos profissionais da educação.  

- Revisão dos Planos Políticos Pedagógicos das escolas de acordo com o novo Currículo 

Base do território Catarinense. 

Justificativa: 

Os levantamentos dos dados mostram que os investimentos da prefeitura de 

Biguaçu destinados à educação, apesar de altos, entregam resultados insatisfatórios 

em relação ao desempenho de nossos estudantes, revelando uma gestão ineficiente e 

pouco atrativa. 

 

Investir na educação desde o ensino infantil é, portanto, primordial para 

fomentar o prazer pela aprendizagem e o sucesso educacional dos alunos. A educação 

traz novas possibilidades, desenvolve o senso crítico e garante uma sociedade mais 

democrática. 

 

Objetivos específicos: 

• Proporcionar a qualificação dos cidadãos biguaçuenses, ampliando a oferta de 

vagas de modo a vincular ensino fundamental, médio e superior; 

• Promover a ampliação dos projetos educacionais visando a articulação política 

e administrativa com o Estado, o Governo Federal e instituições particulares; 

 

•            Aumentar os investimentos na educação para: 



- necessária expansão da educação infantil e do ensino fundamental em 

período integral; 

-investir na formação docente tendo como foco a BNCC e o Currículo do 

Território Catarinense;  

- O desenvolvimento das tecnologias (acesso à Internet wireless nas unidades 

da educação, computadores e tablets), acervo de livros nas bibliotecas, 

reformas nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil e nos 

Centros de valorização profissional; 

- construir o Centro de Formação dos Profissionais de Educação do município 

de Biguaçu; 

- discutir e implementar o Plano municipal de Esporte e Lazer; 

• Ampliar o tempo escolar por meio de creches e escolas em tempo integral, de 

modo a incorporar no currículo educacional o esporte e a cultura; 

• Garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental 

mais próxima de sua residência a toda criança, preferencialmente com creches em 

período integral a fim de facilitar o deslocamento e contribuir para o desenvolvimento 

profissional dos pais; 

• Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma política de educação de 

jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 

• Promover a ampliação de vagas pautadas no contínuo crescimento da 

qualidade, com garantia da universalização às crianças de quatro a cinco anos e 

ampliação no atendimento na faixa de zero a três anos. Estabelecer um plano de 

investimento pautado na construção de novos CMEIs, adaptações e ampliações em 

CMEIs e escolas (quando possível) e ampliação de vagas com os CEIs conveniados; 

• Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas equipadas com diversos 

suportes informacionais e de quadras poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis. 

• Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens 

biguaçuenses, de modo a fortalecer os vínculos, o aprendizado e as relações 

comunitárias; 

• Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 

especiais;  

• Construir o primeiro modelo de escola inteligente no município em parceiras 

com Institutos e fundações educacionais; 

 

• Investir de maneira eficiente e contínua na capacitação dos profissionais da 

educação, da educação infantil e do ensino fundamental; 



• Desenvolver políticas públicas de acompanhamento do processo pedagógico 

nas escolas que ofertam a segunda fase do ensino fundamental, criando uma estrutura 

administrativa própria na secretaria municipal da educação para atuação dedicada ao 

ensino do sexto ao nono ano; 

• Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de 

Cargos e Salários e proporcionar uma reformulação no plano de carreira dos 

educadores que atuam na educação infantil, com ampla discussão sobre jornada, 

formação, crescimento na carreira, licença para estudos e equiparação; 

• Oferecer a todos os alunos da rede municipal, gratuitamente, o material 

didático e transporte escolar de qualidade;  

• Apresentar um cardápio para a alimentação escolar que ofereça qualidade 

nutricional por meio de profissional qualificado e que desenvolva parcerias com os 

produtores rurais locais; 

• Investir na educação de jovens e adultos que não estejam suficientemente 

escolarizados, para que se possam ampliar as suas oportunidades junto ao mercado de 

trabalho; 

• Acompanhar as demandas dos professores por meio de seus pares ou do 

sindicato que os representam; 

• Utilizar material didático contextualizado com problematizações da vida real de 

modo a estimular a aprendizagem do estudante; 

 

• Melhorar a posição de Biguaçu no ranking dos sistemas nacionais de avaliação: 

IDEB, ENEM, Prova Brasil, Censo Escolar e outros; 

• Efetivar a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 

sociedade civil e fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e os conselhos 

escolares; 

• Estimular a expansão descentralizada e a criação de novas escolas técnicas, 

pós-médio e ensino superior para a inclusão dos munícipes acima de 16 anos em 

conjunto com as instâncias Federal, Estadual e a iniciativa privada; 

• Construir o Plano Municipal de Educação de forma democrática norteado pelo 

novo Currículo Base do Território Catarinense. As estratégias do futuro educacional 

dos cidadãos, para os próximos 20 anos, têm que ser amplamente discutida com a  

população biguaçuense, seja em fóruns, reuniões ou mesmo através de pesquisas 

realizadas nas escolas com professores, pais e alunos.  



3 – SEGURANÇA 
 

Redução da violência e garantia de maior segurança à população. 
 
Esta é uma cidade de todos nós, Biguaçuenses natos ou de coração.  Uma cidade de 
diversas opiniões, cores e orientações. As pessoas devem ter liberdade de fazer suas 
escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos 
essenciais da vida do próximo. 
 
Quando se fala em segurança pública, devemos entender que nos dias atuais a 
responsabilidade de agir neste aspecto não se limita ao Governo Federal ou Estadual. 
Os gestores municipais têm o dever de auxiliar e agir no combate ao crime, suas causas 
e consequências, auxiliando as demais estruturas governamentais, tendo por base os 
mandamentos das Constituições Federal e Estadual. 
 
A defesa da vida, dos bens, da propriedade devem ser priorizadas também pelos 
gestores municipais, através de políticas públicas de segurança, auxiliando assim os 
demais órgãos estatais, para que nossa população se sinta mais segura no local onde 
mora. 
  

• Criação de um Comitê Integrado de Segurança vinculado diretamente ao 
Gabinete do Prefeito. O prefeito assumindo a correta responsabilidade que lhe 
cabe na segurança pública envolvendo todas as áreas com o tema, como as 
secretarias da Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte e Cultura entre 
outras; 
 

• Interceder junto ao Governo do Estado de Santa Catarina para a criação da 
Delegacia Regional de Polícia Civil de Biguaçu. Com isso todos os serviços do 
DETRAN serão realizados no município com melhoria nos serviços prestados 
(CNH, documentos de veículo e carteira de identidade);  
 

• Com a criação da Delegacia Regional de Policia Civil poderão ser criadas: 
Delegacia de Proteção à mulher e à criança, dando uma melhor atenção às 
vítimas de violência domésticas e às crianças, serviços prestados de forma 
precária pela delegacia da comarca; Criação da Departamento de Investigações 
Criminais de Biguaçu, órgão que tratará exclusivamente de investigações 
ligadas ao tráfico de drogas, crime organizado, homicídios, roubos, dentre 
outros crimes, desburocratizando os serviços de investigações realizados pela 
polícia civil, tornando-os mais ágeis e produtivos; 
 

• Interceder junto ao Governo do Estado para a criação da vila de segurança, 
retirando do local onde estão a Delegacia de Polícia da Comarca Polícia Militar 
e o Presídio Regional, locais inapropriados para tais órgãos. Com essa ação 
poderão ser disponibilizados locais de trabalho mais adequados aos 
profissionais de segurança do município; 
 



• Discussão de um local adequado para a instalação do Presídio Regional de 
Biguaçu, retirando-o do centro de Biguaçu e discutindo com a população o 
melhor local para sua instalação; 

 

• Atuação conjunta, integrada e efetiva com as polícias civil, militar, Polícia 
Rodoviária Federal e Polícia federal nas diversas áreas; 
 

• Criação, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de SC, de núcleos de 
proteção ao cidadão nos bairros com policiais militares em cada núcleo 
exercendo atividades que promovam a tranquilidade pública e a paz social. 
Bairros mais populosos devem ter mais de um módulo de forma a facilitar o 
eficiente atendimento; 

 

• Elaborar planos locais de segurança pública em todos os bairros e no centro de 
Biguaçu com a participação da sociedade, apoiando e ampliando projetos como 
“Vizinho Solidário” onde um conjunto de ações municipais e estaduais, em 
parceria com a população, trabalhará na prevenção da criminalidade; 
 

• Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas já 
existentes públicos e privados, e ampliando as câmeras para as áreas definidas 
em comum acordo com os Conselhos de Segurança Comunitários priorizando 
os pontos de maior periculosidade nos bairros; 

 

• Instalar portais de segurança nas principais entradas e saídas do município, os 
quais funcionarão como módulos locais de Policiamento. Terão equipamentos 
para leitura de placas de automóveis, para coibir roubos e constatar 
irregularidades Veículos que não reduzam a velocidade e/ou com ocupantes 
suspeitos serão abordados para esclarecimentos; 
 

• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que 
inibam a criminalidade; 
 

• Implantar uma rede de educação, prevenção e proteção constante para 
combater a violência e as drogas sem crianças e jovens desprotegidos nas ruas; 

 

• Destinar parte do mobiliário urbano à divulgação de temas relacionada à 
cultura da paz e de segurança pública; 
 

• Criar o projeto Mulheres da Paz, onde as agentes comunitárias agirão como 
mediadoras de conflito na comunidade que trabalham; na assistência social; na 
identificação dos meninos em relação às drogas, roubo etc; 
 

• Instalar a Casa de Proteção à Mulher vítima de violência doméstica, onde serão 
acolhidas e abrigadas, para que possam, com segurança, iniciar uma nova vida 
sem medo de ser violentada novamente; 

 



• Criar um projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade; 
 

• Otimização, fortalecimento e recriação do Conselho Municipal de Segurança 
Pública e de Conselhos Comunitários em todos os bairros. Participação efetiva 
da população; 
 

• Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança envolvendo 
crianças e adolescentes. 
 

• Criação do Observatório Municipal da Segurança Pública com a participação 
das Universidades, Entidades de Classe, Sindicatos, OAB e Poder Judiciário no 
diagnóstico e busca de soluções contra a violência em Biguaçu; 
 

DROGAS E ÁLCOOL: UM CAPÍTULO ESPECIAL DENTRO DA SEGURANÇA: 
 

Prevenção e Tratamento 

• Criar um Comitê Integrado antidrogas e álcool intersetorial, vinculado à saúde à 

segurança e à assistência social, com a participação de todos os órgãos 

representativos da sociedade; 

 

• Criar um programa integrado de atendimento aos dependentes e suas famílias, 

que envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional e 

assistência jurídica; 

 

• Criar uma campanha educativa permanente em todas as escolas municipais, 

particulares, municipais, estaduais e federais, nas igrejas, clubes de serviços e 

associações de moradores objetivando a prevenção ao uso de drogas; 

 

• Promover a capacitação de profissionais da saúde para o atendimento 

adequado aos usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas; 

 

• Disponibilizar maior número de vagas para internamento de dependentes em 

instituições conveniadas; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



4. ASSISTENCIA SOCIAL 

• Nossa meta é a erradicação da pobreza em Biguaçu por meio da ampliação da 

transferência de renda às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família (PBF) e do 

acesso aos serviços públicos de assistência social, saúde, educação e moradia. 

• Estabelecer crescimento, gerar empregos, distribuir renda.  Implementar 

políticas de transferência e complementação de renda e aumentar a escolaridade, pois 

são as principais formas de incluir a parcela da população que vive abaixo e na linha de 

pobreza em nossa cidade, que ainda atinge números muito expressivos; 

•  Estruturar uma rede de educação e proteção constante às crianças e jovens de 

forma a combater a violência e as drogas neste público;  

• Ampliar as parcerias com os governos Estadual e Federal, além na iniciativa 

privada num colegiado integrado por meio de uma Associação Voluntária voltada para 

ações de natureza assistencial que dê suporte, apoio e incentivo às famílias em 

situação de vulnerabilidade do município; 

• Fiscalizar a construção das moradias em áreas de risco, salvaguardando a vida 

das pessoas; 

• Desenvolver programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família 

no mundo do trabalho e do empreendedorismo, junto a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e incentivos aos cursos ofertados pelo Pronatec do Governo 

Federal; 

• Oportunizar a inclusão social dos jovens ao primeiro emprego na modalidade 

Jovem Aprendiz (a partir dos 14 anos). 

• Estimular a economia solidária e promover a ampliação e modernização de 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, bem como apoio às famílias que 

integram esta categoria; 

• Incentivar e promover a ampliação dos espaços de convivência da terceira 

idade; 

• Aprimorar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) por meio da 

capacitação continuada e aperfeiçoamento profissional das equipes nas atividades 

socioeducativas tais como cultura do direito, prevenção de violações, participação 

popular e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários de crianças, adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado 

dimensionamento das equipes e equipamentos adequados, reformados e seguros; 

• Articular políticas municipais na área da educação, saúde, cultura, esporte, 

turismo e lazer para atendimento especializado aos idosos; 

• Incentivar grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 

vivências para as gerações mais novas por meio das trocas de experiências; 



• Ofertar apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação 

de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua; 

•         Identificar, acompanhar e dar suporte às Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI) existentes, concomitante a fiscalização das mesmas pelos Conselhos 

municipais para que cumpram as normas, regulamentos, decretos e leis municipais, 

estaduais e federais de forma a preservar a vida e saúde do idoso acolhido;   

• Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de 

justiça e segurança pública; 

•         Aprimorar o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) 

por meio da capacitação continuada e aperfeiçoamento profissional das equipes. 

Garantir suporte, condições técnicas e de trabalho e dimensionamento das equipes; 

•       Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob medida de proteção em 

razão de violação de direitos no âmbito. 

• Fortalecer o Serviço Especializado em Abordagem Social e o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de risco ofertado pelo CREAS; 

•        Disponibilizar Casa de Passagem dentro de um programa intersetorial de saúde, 

educação, trabalho, geração de renda e assistência social para atendimento à 

população de rua; 

• Reestruturar Instituições de Acolhimento para crianças e adolescentes que 

estão sob corresponsabilidade municipal que atualmente se encontram com o serviços 

terceirizados.  

•           Instituir Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência e situação de 

rua que proporcione acolhimento, encaminhamento aos serviços de saúde, 

atendimento psicossocial e orientação jurídica.  

• Fortalecer o combate ao Trabalho Infantil e o trabalho análogo à escravidão; 

• Promover e articular intersetorialmente, campanhas de educação preventiva 

quanto ao uso de drogas; 

• Ampliar o número de vagas de Reabilitação para jovens em situação de 

dependência química junto às entidades conveniadas; 

• Fortalecer os Conselhos Municipais, as Conferências e os Fóruns de Assistência 

Social como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 

compartilhada; 

• Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avalição da política 

pública de Assistência Social; 

• Implantar Ouvidorias que atuem como centros de referência contra a 

discriminação objetivando o acolhimento, orientação, apoio e encaminhamento de 

denúncias de crimes contra a população. 



5 – AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA: 

O Município deve facilitar que o agricultor, o pescador e o maricultor e suas famílias 

sejam os próprios gestores do seu espaço. Devemos identificar quais são as áreas em 

que realmente o Município precisa estar mais presente, e a que nível de ajuda e apoio. 

Em alguns casos pode ser por ações ou atividades especificas, em outros atuando 

como regulador, ou mesmo negociador dos produtos no mercado consumidor. 

O primeiro passo é sair da situação atual e dar à Secretaria Municipal força e status 

compatível com a sua importância na busca de soluções para os problemas que mais 

afligem os produtores e trabalhadores rurais, os pescadores e os maricultores.  

A nova estrutura municipal agropecuária deve possuir atribuições e responsabilidades 

mais amplas como a execução e coordenação de programas voltados à: 

1. Política e Economia Agrícola e Pesqueira, incluindo formas dinâmicas de 

comercialização e distribuição dos produtos; 

2. Políticas de defesa e preservação dos Recursos Naturais e Meio Ambiente 

Rural; 

3. Ampliar a segurança nas comunidades rurais;  

4. Incentivos para a Agropecuária e Segurança Alimentar; 

5. Estimular e apoiar projetos voltados ao atendimento do pescador artesanal e 

dos criadores de peixes, camarões, ostras e outros; 

6. Promover o Desenvolvimento Rural Sustentável atuando através de Programas 

Incentivos à Produção e à Inovação Tecnológica; 

7. Buscar soluções eficientes para as principais demandas do setor, identificadas 

em: Segurança no campo, solução para conflitos agrários, logística de 

transporte e armazenamento, políticas especificas para consolidar e abrir novos 

mercados externos e diversificação da produção. 

De forma objetiva e eficiente, propor ações e cobrar resultados voltados à:  

• Ampliar os convênios com os organismos federais e estaduais visando a 

melhoria na atenção ao setor primário, tais como CONAB, EPAGRI, CEASA e outros 

para incentivar a produção e a diversificação de novas culturas; 

• Formalizar parceiras com órgãos, instituições educacionais e empresas privadas 

para desenvolver ações que trabalhem com a sustentabilidade; 

• Apoiar de forma mais ampla e efetiva os pequenos e médios produtores 

hortifrutigranjeiros ampliando o aproveitamento dos produtos locais na preparação da 

merenda escolar mais saudável e nutritiva; 

• Promover o reconhecimento geográfico de Biguaçu como produtor de 

excelência em qualidade de produtos do agronegócio; 



• Patrocinar o permanente contato com as comunidades produtoras ouvindo as 

suas demandas e dando o encaminhamento necessário para a solução dos seus 

problemas, incentivando o corporativismo e o associativismo com a presença de 

sindicatos e associações fortes com voz e voto nas decisões do executivo municipal 

para o setor, característica mais forte da nossa Gestão Participativa; 

• Estimular o comércio de produtos no varejo e atacado facilitando o 

escoamento da produção;  

• Estimular o intercâmbio de informações sobre técnicas produtivas entre 

empresas e produtores rurais; 

• Pleitear junto ao Governo do Estado, a transferência da sede da CEASA/SC para 

Biguaçu, (já que suas atuais instalações estão defasadas) tendo em vista as 

características geográficas da cidade, a sua localização privilegiada, além da sua natural 

vocação como polo logístico de transportes. 

• Elaborar, em conjunto com o Estado, o Plano Municipal de Gerenciamento 

Costeiro, definindo áreas de cultivo permanente para os maricultores, trazendo maior 

segurança jurídica e econômica para o setor; 

• Participar do esforço municipal pela construção dos molhes do Rio Biguaçu, 

como forma de permitir o acesso à embarcações pesqueiras de grande porte 

possibilitando a criação de um porto pesqueiro na cidade e abrindo caminho para a 

instalações de empresas de grande porte na área da pesca, resgatando uma antiga 

vocação da cidade. 



6 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por uma Biguaçu com mais comércio, indústrias e desenvolvimento sustentável 

• Transformar Biguaçu numa cidade inovadora e criativa através de incentivos e 

instrumentos de fomento apropriados; 

• Implementar um programa de desenvolvimento da economia verde 

aproveitando os nossos recursos naturais, competências e empreendedores locais, em 

parceria com o setor empresarial e governos federal e estadual; 

• Estimular a criação de polos de empreendimentos da economia criativa - 

propaganda, arquitetura, mercado de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, 

filme e vídeo, software de lazer, artes performáticas, edição, jogos de computador, 

serviços de televisão e rádio, visando estimular a geração de empregos e novas 

oportunidades aos jovens talentos biguaçuenses; 

• Apoiar o desenvolvimento do setor de software por meio de incentivos, poder 

de compra do município e zoneamento urbano adequado, conforme as melhores 

experiências nacionais e internacionais; 

• Investir na implantação de um Centro de Pesquisas Tecnológicas Avançadas, 

em parceria com entidades acadêmicas, governos federal, estadual e fontes de 

fomento internacionais, visando dotar Biguaçu de competências na fronteira do 

conhecimento aplicado tais como nanotecnologia, biotecnologia, energias sustentáveis 

e tecnologias aplicadas à saúde, para estimular o desenvolvimento de empresas 

inovadoras locais e à atração de novas empresas; 

• Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, 

sistema S (SENAI, SESI, SENAC e SESC), entidades educacionais e governos federal e 

estadual com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores, especialmente nas 

novas profissões e tecnologias do futuro; 

• Apoiar a implantação de incubadoras de apoio a empresas nascentes nos 

bairros visando promover a descentralização da oferta diversificada de empregos, por 

meio de parcerias com entidades vocacionadas; 

• Contribuir para a criação e formalização agilizada de micro empresas e 

microempreendedores individuais; 

• Ampliar as compras da Prefeitura através das micro e pequenas empresas 

visando estimular a economia local e a geração de empregos; 

• Estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários, 

aperfeiçoando, fortalecendo e apoiando as cooperativas; 

• Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no 

mercado de trabalho público e privadas. 



• Prospectar permanentemente junto aos órgãos federais e estaduais as 

melhores oportunidades de trabalho e geração de renda, através de convênios e ações 

tendentes a melhorar o nível de desenvolvimento da cidade; 

• Dedicar especial atenção à formalização e ampliação de uma área industrial em 

Biguaçu, para gerar mais emprego e renda aos biguaçuenses que hoje ainda trabalham 

em outras cidades, através de uma política atraente de incentivos e publicidade 

institucional nacionalizada, explorando as nossas naturais vocações nas áreas de 

logística, transporte, atividades náuticas, pesca e aquicultura, agronegócios e turismo 

rural; 

• Apoiar o fortalecimento e o crescimento das associações comerciais locais 

(ACIBIG/ CDL e outras) que hoje ainda possuem um número de associados muito 

pequeno (menos de 10% das empresas instaladas na cidade); 

• Fortalecer as parcerias público-privadas para a organização de grandes eventos 

populares que possam atrair público externo e gerar maior movimentação, emprego e 

renda para a cidade, à exemplo da Bigfest, Turismo Rural, Esportes de Aventura, 

Semanas Temáticas nas áreas de gastronomia, esporte e lazer, além do Polo Náutico 

de Biguaçu e Rota Gastronômica; 

• Ampliar as ações na busca e ampla divulgação de mais vagas de empregos 

locais evitando a evasão da nossa força de trabalho aos outros municípios; 

• Buscar investidores para a construção de um Shopping Center Regional de 

grande porte, aproveitando a nossa privilegiada localização geográfica, disponibilidade 

de grandes terrenos em áreas urbanas e fluxo de trânsito nacional pela BR 101. 



7 – MEIO AMBIENTE 

Proteção e melhorias ao meio ambiente 

• Pensar a cidade de Biguaçu de forma integrada, conectando os serviços de 

água, esgoto, lixo, combate a enchentes, arborização e conforto ambiental em uma só 

direção; 

• Rediscutir o contrato com a CASAN, coordenar e fiscalizar a qualidade dos 

serviços prestados e as tarifas cobradas e realizar trabalhos conjuntos para 

concluir as obras do esgotamento sanitário, retirando os seus resíduos atuais 

dos rios da cidade; 

 

• Cobrar na CASAN a melhoria na distribuição e abastecimento de água nas 

regiões altas da cidade, reduzindo perdas e melhorando a qualidade da água 

assim como estudos para o fornecimento alternativo de água à partir de 

mananciais, redes e reservatórios locais, com a captação de água do rio Biguaçu 

para diminuir a dependência de abastecimento do sistema Pilões e as 

constantes faltas no abastecimento municipal; 

• Ampliar os investimentos na verificação de ligações clandestinas de esgoto por 

meio de ações eficientes de regularização e campanhas mobilizadoras que envolvam 

os consumidores. 

• Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na 

educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e 

pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução, reutilização e 

reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e coleta seletiva; 

• Quanto ao lixo reciclável, orientar o seu destino final para usinas de 

processamento e comercialização, integrando e fortalecendo as associações e 

cooperativas de catadores com novas tecnologias e métodos humanizados; 

• Implementar programas de despoluição dos rios que cortam a cidade, bem 

como concluir, cuidar e manter a macrodrenagem urbana de Biguaçu; 

• Criar um centro operacional integrado da Defesa Civil, CASAN e Prefeitura, 

destinado ao combate às enchentes, com informações online dos principais rios e 

áreas de alagamento, bem como realizar obras de prevenção e combate a enchentes 

em toda a cidade; 

• Propor a criação de um Polo de Desenvolvimento Sustentável da Estiva, 

incluindo o estudos para o aproveitamento comercial de gás metano do aterro 

sanitário para geração de energia, emprego e renda para a região; 

• Manter os atuais e criar novos parques, lagos e praças; 

• Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor; 



• Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais 

desprovidas; 

• Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as 

empresas na implantação de programas de gestão ambiental; 

• Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de ambientes 

naturais preservados. 

• Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais no município e dar ampla 

divulgação aos resultados visando prevenir a população sobre a possibilidade de riscos 

à integralidade de suas propriedades e à própria vida; 

• Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais; 

• Criar um crematório e um novo cemitério público; 

• Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água e geração de 

energia solar; 

• Estimular um modelo agroecológico de produção rural no município; 

• Auxiliar e orientar o acesso a licenciamentos ambientais junto aos órgãos 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 – PROTEÇÃO ANIMAL 

Biguaçu ama e respeita os animais 

Criar o Conselho Municipal de Proteção aos Animais, para recepção e subsídios para 

projetos específicos da área, desenvolvidos por entidades do setor; 

• Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal; 

• Efetivar e ampliar uma política pública de controle de populações de animais 

urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração 

(esterilização cirúrgica) de cães e gatos; no formato fixo e móvel, atendendo nos 

bairros. 

• Ampliar ações educativas sobre proteção animal junto a escolas, de modo 

sistêmico e continuado; 

• Incrementar um programa municipal de registro geral de animais através de 

microchips e propiciar o levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos 

nas áreas urbanas; 

• Integrar os órgãos de assistência social e saúde para auxiliar na orientação das 

famílias sobre os cuidados com animais; 

• Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de 

forma educativa, preventiva e punitiva contra os maus tratos e abandonos, 

melhorando-as de imediato;  

• Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata 

tomada de providências em casos de maus tratos aos animais; 

• Criar um Centro Municipal de Zoonoses e Atendimento a animais em situação 

de risco promovendo atendimento e abrigo através de convênio com o terceiro setor; 

• Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área, 

clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria 

com os objetivos da Prefeitura Municipal; 

• Definir políticas de proteção e defesa dos animais com bases e ações conjuntas 

com os municípios da Grande Florianópolis; 

• Reativar e modernizar unidades móveis de atendimento veterinário para 

atendimento em todos os bairros;  

• Disponibilizar as vacinas mais relevantes para a saúde animal e preservação da 

vida humana, à exemplo da raiva canina e outras; 

 



9 – CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Biguaçu, uma cidade em movimento. 

CULTURA 

• Destinar maior parcela do orçamento para investimento direto em cultura local 

para garantir as condições financeiras de programas consistentes e relevantes, pois a 

cultura é formadora de cidadania e base do desenvolvimento sustentável para todos 

os biguaçuenses; 

• Criar uma nova lei municipal de incentivo à cultura, junto com a população, 

num processo democrático e participativo; 

• Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas culturais com qualidade, 

revendo o papel e função dos órgãos gestores, o modo de elaboração e execução das 

políticas culturais, num novo cenário que englobe um Sistema Municipal de Cultura e 

um Plano Municipal de Cultura; 

• Criar um sistema de informação cultural integrado e dinâmico que contemple o 

fazer cultural - quem faz, como faz e quando faz -, a produção cultural, espaços 

culturais, eventos, economia cultural, etc. Este ‘mapa da cultura’ vai facilitar o 

aperfeiçoamento das parcerias, das políticas e da gestão públicas; 

• Construir em conjunto com todos os representantes da área cultural, um Plano 

Municipal de Cultura para os próximos dez anos, de forma participativa, visando 

garantir o desenvolvimento cultural consistente e continuado, devendo este ser 

aprimorado a cada dois anos, nas conferências municipais de cultura; 

• Instalar e fortalecer o Conselho Municipal de Cultura como fórum participativo, 

crítico e fiscalizador das políticas públicas e da execução do Plano Municipal de 

Cultura, zelando pela transparência, igualdade e democracia dos processos; 

• Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais 

nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda a cidade; 

• Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos biguaçuenses nos 

espaços públicos, em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elas se 

consolidem e sejam incorporadas ao patrimônio cultural da cidade; 

• Preservar e promover o acesso ao nosso patrimônio material e imaterial, pois a 

expressão cultural tem papel importante na formação do homem e na formação da 

nossa identidade urbana; 

• Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas 

transversais de apoio e fomento cultural natural, defendendo e promovendo as 

diferentes formas culturais da nossa cidade; 

 

 



ESPORTE E LAZER 

• Construir novos ginásios públicos de esportes em bairros em que haja carência 

de equipamentos esportivos; 

• Estimular a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais e privadas; 

• Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas biguaçuenses com forte articulação 

com os governos federal e estadual;  

• Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes e organizações como o 

SESI e SESC visando o incremento da prática desportiva na cidade; 

•  Promover uma equipe multidisciplinar de técnicos esportivos, árbitros, 

psicólogos, fisioterapeutas, médicos e demais profissionais para dar suporte às 

atividades esportivas na cidade; 

• Fomentar o trabalho articulado entre instituições de ensino e clubes 

formadores de novos talentos esportivos; 

• Promover incentivos fiscais vinculados à programas de identificação, 

aperfeiçoamento e apoio a novos talentos do esporte; 

• Fomentar o desenvolvimento científico dos recursos humanos, através de 

materiais didáticos, cursos de extensão, especialização e mestrado, além da criação de 

um Observatório de Pesquisa no Esporte em conjunto com o Governo Estadual através 

da FESPORTE e das Instituições de Ensino Superior sediadas na cidade; 

• Desenvolvimento do esporte de rendimento através da formação de equipes 

desportivas em universidades e clubes esportivos. Professores universitários e técnicos 

esportivos serão incentivados através de bolsas; 

• Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e academias 

ao ar livre, em parceria com as Universidades, contando com os estudantes de 

educação física como estagiários.  

TURISMO 

• Incentivar através de leis específicas a construção de novas unidades para 

ampliar e qualificar a rede hoteleira na cidade; 

• Vocacionar Biguaçu como cidade de excelência no turismo de negócios; 

• Fazer de Biguaçu uma cidade turística acessível, com reformas dos pontos 

turísticos para a recepção adequada aos portadores de necessidades especiais; 

• Criar grandes eventos anuais a serem incluídos nas rotas nacional e 

internacional de turismo, tais como exposições náuticas, feiras e festas populares e 

amostras da indústria e do comércio. 

• Inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de Biguaçu; 



• Criar um plano de divulgação turística de Biguaçu para o Brasil e para o 

exterior; 

• Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade 

turístico como SANTUR, Associações, Federações, Sindicatos, etc.; 

• Apoiar e conceder incentivos projetos privados que possam alavancar o turismo 

na cidade como a criação de Hoteis, Marinas, Centros de Convenções, Áreas de 

Exposições, Feiras, Casas para Grandes Eventos, Agências de Turismo, etc.; 

• Implantação de uma Comissão Municipal do Filme, cuja missão será atrair 

produções audiovisuais diversas (filmes, séries, novelas, gravações de comerciais e 

documentários), nacionais e internacionais; 

• Desenvolver o turismo religioso e cultural; 

• Localizar, desenvolver e apoiar locais para o turismo de aventura “Biguaçu 

Radical”; 

• A Rota Gastronômica de São Miguel terá sua infraestrutura turística ampliada e 

diversificada, numa parceria com a iniciativa privada, incluindo passeios programados 

através de vans com Guias Profissionais, ao Aqueduto, Museu Etnológico, Centro 

Histórico e Aldeia Guarani; 

• Colocar Biguaçu na vanguarda do turismo de observação de aves, uma antiga 

paixão humana que envolve cerca de 80 milhões de observadores no mundo, 

especialmente dos países desenvolvidos; 

• Implementar um projeto de ciclo turismo “Conheça Biguaçu Pedalando” com 

dicas de turismo histórico, sustentável e de gastronomia nos trajetos percorridos; 

• Estabelecer convênios com o Ministério do Turismo, SANTUR e outros órgãos 

federais e estaduais para o desenvolvimento ações turísticas viáveis em Biguaçu; 

• Desenvolver parcerias com os demais municípios da Região Metropolitana da 

Grande Florianópolis, visando oferecer diferentes opções turísticas, ampliando assim o 

tempo de permanência do turista na região; 

•  Incentivar os hotéis a divulgarem aos turistas um mapa de Biguaçu com 

informações culturais, gastronômicas e comerciais; 

• Viabilizar em conjunto com a iniciativa privada a construção de um ‘’Centro de 

Convenções’’, pautado nos melhores modelos existentes. 

 



10 – PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 

O retorno do orçamento participativo de verdade! 

As ações de Planejamento Urbano e Infraestrutura serão objetivos primordiais em 
nosso governo. Ampliaremos os trabalhos relacionadas a melhoria da qualidade e 
organização urbana do nosso município, como pavimentação, saneamento, drenagem 
e iluminação pública. 
 
O foco e diferencial da nossa gestão será a qualidade dos serviços de infraestrutura 
urbana e conservação da cidade e dos bens públicos.  
 
Vamos executar obras que melhorem a cidade sempre pautadas na acessibilidade, 
qualidade e respeito ao cidadão e aos recursos públicos com transparência e 
participação da comunidade: 
 

• Realizaremos, com frequência, conferências municipais, seminários, fóruns e 
reuniões comunitárias para debater a política de desenvolvimento urbano com 
a efetiva contribuição e participação das comunidades nas decisões de 
investimento; O orçamento participativo de verdade! 
 

• Vamos atualizar o Plano Diretor,  a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do 

Solo e o Código de Obras e Posturas Municipais  adequando-os à realidade 

atual e à visão de futuro que pretendemos para Biguaçu: o novo Plano Diretor e 

as leis complementares devem ser um guia orientador dos investimentos 

municipais rumo ao futuro desejado. O documento será amparado num 

diagnóstico amplo e preciso do território municipal, na capacidade de 

investimento municipal e na visão de futuro definida para o município através 

de um planejamento estratégico;  

 

• Vamos buscar os recursos para obras de infraestrutura necessárias ao 

desenvolvimento municipal através de convênios com outros Entes Federados, 

(União e Estado) tendo em vista a proximidade política de nosso Governo com 

o Governo Federal e o Governo do Estado de SC, num trabalho constante de 

obter apoios através de deputados estaduais, federais e senadores por meio de 

emendas impositivas ou recursos à Fundo Perdido; 

 

• Outra fonte de recursos para custear os investimentos necessários ao 

desenvolvimento da cidade será através da obtenção de operações de crédito 

junto a Bancos Públicos, Bancos de Desenvolvimento,  Agências ou Bancos de 

Fomento Nacionais e Internacionais;  

 

• A implantação e gestão de uma nova política nos  serviços de transportes 

coletivos que resulte num sistema mais eficiente e mais barato para que a 

população do município seja atendida adequadamente, com conforto e 

realinhamento de tarifas.  



 

• A  realização de um estudo de viabilidade e possível implantação de ciclovias ou 

ciclofaixas no município, além de uma integração com o transporte marítimo, 

será uma resposta da prefeitura a demandas da população por novos espaços 

de lazer, além de estimular o transporte limpo e saudável. 

 

• Revitalização de Vias Urbanas e Rurais; 
 

• Melhorias e recapeamento asfáltico numa quantidade expressiva de ruas e 
avenidas que se encontrem deterioradas, especialmente nos bairros de 
Biguaçu; 

 

• Melhorar a acessibilidade na orla das Praias beneficiando as pessoas 
portadoras de necessidades especiais; 

 

• Construção de novas quadras de esportes nos bairros que ainda não dispõem 
com reforma e revitalização das já existentes; 

 

• Desenvolver ações permanentes de saneamento, drenagem e pavimentação 
nos bairros com maior necessidade; 

 

• Criar um Plano Municipal de Iluminação Pública, para administrar de forma 
planejada, e participativa a manutenção e ampliação da iluminação pública na 
nossa cidade, levando mais segurança e conforto aos biguaçuenses. Promover a 
implantação, e troca, quando necessário, da iluminação pública em todos os 
bairros do município, principalmente nas comunidades mais carentes que ainda 
não as possuam; 

 

• Retomar e concluir as obras municipais paralisadas por conta do não 
cumprimento de normas e procedimentos jurídicos na administração anterior; 

 

• Faremos as reformas necessárias e a construção de novas praças municipais, 
trazendo mais qualidade de vida para a população e a oportunidade uma vida 
mais saudável com práticas esportivas; 

 

• Ampliaremos ações para a padronização das calçadas em todas as vias públicas, 
facilitando a acessibilidade e propiciando mais segurança e conforto aos 
pedestres; 

 

• Faremos projetos de requalificação urbana para a aquisição, implementação e 
melhoria dos mobiliários urbanos; 

 

• Buscaremos construir estacionamentos públicos seguros e gratuito para 
bicicletas estimulando a prática do ciclismo como meio de transporte saudável 
e barato; 

 



 

11 – HABITAÇÃO  

BIGUAÇU COM MAIS BEM ESTAR PARA TODAS AS FAMILIAS 

Prover a cidade com uma política de habitação efetiva é hoje um grande desafio para 
qualquer Administração.  
 
A construção de moradias populares demanda recursos orçamentários e financeiros 
que a maioria dos municípios brasileiros não tem condições de arcar. 
 
Como a Constituição Federal define que a habitação é uma política que envolve União, 
Estados e Municípios, a nossa atuação junto à Companhia Estadual de Habitação ou 
junto ao Ministério das Cidades será essencial para que a construção de unidades 
habitacionais populares ocorra em Biguaçu.  
 

Vamos fazer uma requalificação urbana em todos os bairros para trazer mais 

dignidade, segurança e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos Biguaçuenses.  

 

O uso e ocupação do solo será pensado de forma responsável, para não sobrecarregar 

os equipamentos públicos e prejudicar seus usuários.  

 

Teremos como principio básico da nossa administração o respeito para com a 

comunidade, sua cultura local, seus interesses coletivos e suas demandas prioritárias.  

 

Vamos primar pela maneira participativa das nossas principais decisões: 

 

• Vamos atualizar o Plano Diretor do Município adequando-o à realidade atual e 

à visão de futuro que pretendemos para Biguaçu: o novo Plano Diretor deve ser 

um guia orientador dos investimentos municipais rumo ao futuro desejado. O 

documento será amparado num diagnóstico amplo e preciso do território 

municipal, na capacidade de investimento municipal e na visão de futuro 

definida para o município através de um planejamento estratégico.  

 

• Queremos desburozratizar o processo de licenciamento para construção de 

loteamentos populares, estabelecendo prazos máximos para a sua aprovação, 

de acordo com as normas estabelecidas em Lei; 

 

• Queremos produzir e entregar mais moradias para a população de baixa renda 

através de programas desenvolvidos em parceria com outros entes federados; 

 

• Pretendemos remover a população residente em áreas de risco com o seu 

realojamento em lotes seguros; 

 



• Vamos diagnosticar e catalogar os vazios urbanos com o objetivo de planejar a 

sua reocupação por empreendimentos habitacionais de acordo com o perfil 

imobiliário da região; 

 

• Dentro da nossa Política de Gestão Participativa, vamos promover a efetiva 

participação popular e controle social nos programas e projetos voltados à 

habitação através de parcerias com cooperativas, condomínios, associações de 

moradores;  

 

• Queremos promover e incrementar uma Política de integração com os demais 

municípios da Grande Florianópolis na busca de soluções para os problemas 

comuns na área de habitação popular. 

 

• Pretendemos incentivar a melhoria das condições de habitação no município 

através de incentivos fiscais aprovados em legislação, como redução da 

alíquota do ISSQN de materiais de construção ou a concessão de incentivo 

fiscal a pessoas físicas ou jurídicas que promoverem ou patrocinarem a 

recuperação externa e a conservação de imóveis em determinada área ou 

região do município, por meio de certificados que poderão ser utilizados como 

desconto no pagamento do IPTU; 
 

 



12 – MOBILIDADE URBANA 

INVESTIMENTOS NO TRANSPORTE PRIORIZANDO A MOBILIDADE 

Queremos prover Biguaçu com serviços de transporte e infraestrutura de mobilidade 

adequados e de qualidade o que é hoje um dos grandes desafios da administração.   

Executaremos obras e ações que melhorem a mobilidade e que as mesmas sejam 

pautadas na acessibilidade, qualidade e respeito ao cidadão e ao bom uso dos recursos 

públicos agindo sobre: 

• A implantação e gestão de uma nova política nos serviços de transportes 

coletivos que resulte num sistema mais eficiente e mais barato para que a população 

do município seja atendida adequadamente, com conforto e realinhamento de tarifas.  

• A realização de um estudo de viabilidade e possível implantação de ciclovias ou 

ciclofaixas no município, além de uma integração com o transporte marítimo, será uma 

resposta da prefeitura a demandas da população por novos espaços de lazer, além de 

estimular o transporte limpo e saudável. 

• Dentro da nossa Política de Gestão Participativa, pretendemos criar a Rede 

Municipal da Acessibilidade (trânsito e transporte) que será composta por 

representantes dos pedestres, ciclistas, motociclistas, transporte coletivo, 

transportadoras, veículos particulares e de serviço; 

• Atualizar o nosso Plano Diretor com uma nova proposta integrada para o 

sistema de Mobilidade urbana, definindo a sua hierarquização e arquitetura de fluxos 

em função de novos dados de pesquisa de origem e destino e análise de contagem de 

tráfego – inteligência de trânsito; 

• Vamos promover uma maior integração entre os modais de transporte e a 

região metropolitana da Grande Florianópolis, com a revitalização e construção de 

novos abrigos de ônibus; 

• Não pouparemos esforços junto ao Governo Federal com o apoio parlamentar 

para acelerar e concluir a obra do contorno viário metropolitano da BR 101; 

• Queremos Implantar um programa de redução de acidentes no trânsito, com 

um projeto educacional de prevenção, fiscalização rígida e sinalização adequada; 

• Vamos fazer construir, restaurar e requalificar as calçadas de Biguaçu, com 

ênfase no rebaixamento dos meio-fio nas esquinas para facilitar a acessibilidade, e na 

construção de passagens elevadas em nível, dentro dos padrões técnicos e de 

qualidade exigidos pela legislação urbana; 

• Desejamos criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários, vestiários, recepção 

e paraciclos) nas escolas, postos de saúde, creches e parques, além de 

bicicletários nos principais terminais de transporte coletivo; 

 



13 – BIGUAÇU CIDADE DIGITAL E CONECTADA 

 

• A nossa intenção é fortalecer a cidadania digital biguaçuense por meio da 
efetiva participação da prefeitura numa Rede Comunitária de Educação e 
Pesquisa, uma infraestrutura pública federal de fibra ótica de alta velocidade 
que poderá ser instalada em Biguaçu voltada ao estímulo da educação e 
pesquisa; 
 

• A prefeitura poderá vir a operar uma rede pública com investimentos em 
tecnologias da informação e comunicação para transmissão de conteúdos 
educacionais, culturais e informativos, contribuindo para ampliar e fortalecer a 
cidadania digital;  

 

• As escolas municipais e as demais unidades escolares poderão estar 
conectados à rede tecnológica municipal que vai proporcionar o acesso 
eficiente à internet com banda larga e internet sem fio; 
 

• Os alunos das escolas municipais poderão ter acesso à internet sem fio nas suas 
residências, sendo os conteúdos com foco em programas educacionais e de 
capacitação associados a um plano pedagógico; 

 

• Os professores da rede municipal poderão vir a contar com computadores tipo 
tablets como instrumentos de trabalho conectados à internet; 
 

• Os prédios públicos municipais e os equipamentos urbanos, tais como terminal 
rodoviário, unidades de saúde, atendimento ao cidadão e outros, poderão vir a 
dispor de rede rápida de wi-fi para acesso a internet; 
 

• Queremos criar ruas digitais com acesso livre a internet nas vias centrais e nos 
bairros que apresentem maior carência de conectividade; 
 

• Pretendemos disponibilizar 100% dos serviços públicos de forma diginal, online 
via internet. 
 

• Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 
disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 
construção de comunidades de colaboração em torno de questões de interesse 
público; 
 

• Vamos iniciar estudos e ações tendentes à criação de um Arquivo Público 
Histórico Digital, disponibilizando a digitalização e arquivamento tecnológico de 
todos os documentos públicos municipais, assim como a Biblioteca Pública 
Digital, contendo a forma eletrônica de livros, jornais, revistas e documentos de 
todo o seu acervo; 

 



14 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 

 
Queremos uma Biguaçu muito melhor para viver, investir e trabalhar 

Queremos uma cidade socialmente justa, economicamente sustentável e viável, 
preocupada com a vida das pessoas e com as questões ambientais. Pautaremos nossas 
ações com uma gestão que traga orgulho para os cidadãos.  
 
Estabelecendo o envolvimento e participação da população, através do Governo 
Participativo, pretendemos tornar Biguaçu uma cidade reconhecida pela gestão 
pública de alto desempenho, focada em alguns pontos fundamentais, tais como: 
 

• Construir o governo com uma gestão profissional, responsável, técnica e 
competente, pautada pela adoção de medidas que estabeleçam as melhores 
práticas e modelos em todos os seus níveis de atuação; 
 

• Reduzir a máquina pública, incluindo o número de secretarias municipais e 
cargos comissionados em pelo menos 50%, propondo uma nova estrutura 
administrativa com maior aproveitamento técnico profissional dos servidores 
efetivos. 
 

• Dotar a cidade com infraestrutura adequada às demandas do povo, e que estas 
sejam compatíveis com o crescimento da população, numa visão e 
planejamento de longo prazo; 

 

• Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados pela Prefeitura, 
garantindo ao cidadão a inserção e o alcance à administração com qualidade e 
respeito; 

 

• Promover o desenvolvimento econômico de Biguaçu, através de medidas de 
incentivos a micro e pequenas empresas, ao turismo, a projetos do artesanato 
local, ao comércio formal e informal, e a indústria, incentivando a economia 
criativa de forma competitiva e sustentável, para potencializar a geração de 
emprego e renda aos cidadãos; 

 

• Aperfeiçoar a gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de 
recursos do município, fomentando parcerias junto ao setor privado e ao 
terceiro setor, e alinhar as políticas municipais com as estaduais e federais; 

 

• Impulsionar e garantir o uso sustentável do patrimônio ambiental, cultural e 
histórico, frente ao processo de desenvolvimento da cidade; 

 

• Intensificar a racionalização das despesas na administração municipal; 
 

• Implementar novos métodos e tecnologias em favor da melhoria da gestão 
pública municipal e oferta de serviços ao cidadão; 

 



Objetivos principais de Atuação de Governo 
 

• Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações 
voltadas primordialmente as pessoas que mais precisam buscando a igualdade 
social; 
 

• Governar com Responsabilidade Fiscal; 
 

• Governar Cuidando da Vida das Pessoas; 
 

• Estabelecer Políticas Públicas de caráter social de forma Inclusiva para todos os 
cidadãos; 
 

• Governar executando uma Gestão Orçamentária Participativa e Democrática; 
 

• Potencializar as ações na Educação, Saúde, Segurança, Assistência Social, 
Cultura, Esporte Turismo e Lazer, Políticas Públicas para as Mulheres, 
Juventude e Terceira Idade, Trabalho, Receita, Emprego e Renda; 
 

• Focar na construção da infraestrutura urbana, no planejamento, bem como em 
programas voltados a Habitação, Uso do Solo, Mobilidade, Transporte e Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura; 

 

• Desenvolver uma Estrutura Administrativa, Orçamentária e Previdenciária, com 
foco na Gestão, Planejamento, Controle e Resultados; 

 
Princípios para a Atuação do Governo 
 

• Gestão Participativa responsável com rígido controle e combate à Corrupção; 

• Planejamento e Organização; 

• Transparência e Respeito; 

• Diálogo e Participação; 

• Ação, Atitude e Integração; 

• Conhecimento e Confiança; 

• Credibilidade e Experiência Trabalho e Dedicação; 

• Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com 
avalorização dos servidores públicos concursados; 

• Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 
controle interno; 

• Fortalecer os conselhos comunitários; 

• Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos 
serviços terceirizados e conveniados; 

• Ampliar e otimizar os investimentos em educação, segurança, mobilidade, 
saúde e na cultura; 

• Desenvolver ações e projetos com os municípios da Região Metropolitana da 
Grande Florianópolis, como, por exemplo, a gestão comum das bacias 



hidrográficas, lixo, esgoto, mobilidade, água e segurança - visando maior 
integração, racionalização e visão metropolitana do processo de 
desenvolvimento regional; 

• Transformar Biguaçu numa ‘cidade inteligente’ com sistemas de apoio 
tecnológico as decisões de governo, tais como: análise eficaz do 
monitoramento das vias públicas para a melhoria da segurança; previsão de 
catástrofes naturais, identificação antecipada de demandas na saúde, 
educação, terceira idade e acessibilidade; 

• Planejar Biguaçu nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada, 
descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 – JUVENTUDE 

Mais oportunidade e respeito aos nosso jovens. 

• Criar o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral formada por 
escolas integrais, contra turnos e centros integrados de educação, cultura, 
esporte, ciência e profissionalização. Esses centros, além de unidades de ensino 
e de profissionalização estarão voltados para a difusão do acesso ao 
conhecimento científico e tecnológico. Unidades criativas com forte articulação 
educacional, esportiva, cultural e de inovação; 
 

• Implantar programas e projetos de assistência para jovens portadores de 
deficiência, promovendo cursos de educação profissional, conscientização da 
população em relação às leis de apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
ampliando a acessibilidade, e promovendo atividades culturais e esportivas 
específicas a esta parcela da juventude; 
 

• Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de 
juventude, com o objetivo de promover a cultura no público jovem, 
melhorando a acessibilidade e possibilitando a identificação do jovem com a 
produção cultural; 
 

• Criar um programa de voluntariado, com o envolvimento de jovens em projetos 
e atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esportes, meio ambiente, 
sustentabilidade, cidadania e conscientização política; 
 

• Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 
manifestações, representando as diversas identidades de juventudes, e 
fazendo com que o jovem tenha a oportunidade de mostrar trabalhos, 
projetos, iniciativas gerais de atuação e protagonismo juvenil; 
 

• Dar ênfase e apoio à LIGA DOS GINCANEIROS para a organização e realização 
anual da Gincana de Biguaçu, paralelamente às comemorações do aniversário 
do município. 
 

• Criar novos eventos de lazer para a nossa juventude, incluindo a retomada das 
festividades de aniversário de Biguaçu, entre outros; 
 

• Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 
abandono social, por meio do Programa de Convivência Familiar e Comunitária; 
 

• Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente); 
 

• Fomentar projetos com ações educativas, assistenciais e culturais para crianças 
nas comunidades do município; 
 



• Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com promoção 
integrada nas áreas de assistência social, cultura, educação, esporte, lazer e 
saúde; 
 

• Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as famílias 
em situação de violência; 
 

• Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em conjunto com 
as demais secretarias municipais focando principalmente na prevenção e 
atenção à família; 
 

• Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas 
as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus tratos, 
exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente; 
 

• Desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar ações 
juvenis nos diversos bairros e espaços e públicos; 
 

• Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 
atendam as reais necessidades dos jovens da cidade; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 – MULHERES EM DESTAQUE 

Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e contribuir 
para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 

 

• Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da criação e 
ampliação de Centros de Referência e Atendimento, com assistência jurídica, 
psicológica e de saúde, bem como de delegacias da mulher e casas abrigo. 

 
• Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a gravidez na adolescência; 

 

• Apoiar e desenvolver ações para implantar as atividades do Clube de Mães nos 
Bairros; 

 

• Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 
situação de violência, bem como desenvolver programas que contribuam para 
a sua segurança e saúde física e psicológica; 

 

• Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os respectivos 
serviços de atendimento às vítimas; 

 

• Potencializar a formação permanente dos servidores nas questões relacionadas 
ao direito a diversidade, visando eliminar qualquer tipo de discriminação nos 
serviços prestados pela administração municipal; 
 

• Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição 
do desenvolvimento do município; 

 

• Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as 
mulheres de Biguaçu, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de 
qualquer outra; 
 

• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 
contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços; 

 

• Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino que 
contemple a capacitação gerencial e a orientação financeira, em parceria com 
entidades afins e com o governo federal, com atenção especial nas linhas de 
crédito produtivo existentes; 
 

• Criar o Conselho Municipal da Mulher como fórum representativo, fiscalizador, 
propositivo de programas e políticas para mulheres, no âmbito de uma 
Secretaria Especial de Políticas Públicas; 

 



• Garantir a realização das conferências municipais de políticas para mulheres 
com a elaboração do Plano Municipal de Políticas para Mulheres, em 
consonância com o Plano Nacional de Políticas para Mulheres; 

 

• Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de decisão 
tais como cargos de gestão e liderança do poder executivo, órgãos colegiados, 
comitês e conselhos; 

 

• Ampliar os programas de atendimento à saúde da mulher em todas as fases da 
sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e idosa. 
 

• Garantir o microcrédito para as mulheres trabalhadoras rurais, bem como o seu 
acesso a cursos de aperfeiçoamento profissional, novas tecnologias e 
incentivos à linhas de crédito especiais destinadas à mulher agricultora; 
 

• Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho; 
 

• Aumentar o número de vagas nas creches municipais estimulando as mulheres 
ao trabalho; 
 

• Ampliar o acesso das Mulheres à Justiça e à Assistência Jurídica gratuita através 
de ações conjuntas com as Universidades e a OAB; 
 

• Motivar os programas de defesa pessoal e competições esportivas destinadas à 
Mulheres; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 – O MELHOR PARA A TERCEIRA IDADE 

 

• Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de 
grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na sociedade 
e em suas atividades; 
 

• Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos visando a 
inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas; 

 

• Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 
população idosa; 
 

• Desenvolver através de projetos específicos em parceria com o Terceiro Setor, 
iniciativa privada e sociedade civil, ações que garantam alternativas de moradia 
para pessoas idosas sem proteção familiar; 

 

• Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas; 
 

• Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às suas 
necessidades e direitos; 

 

• Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de 
pessoas idosas; 

 

• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social 
cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos; 

 

• Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma política de educação de 
jovens e adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100% na cidade; 

 

• Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 
vivências para as gerações mais novas; 

 

• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação 
de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua; 

 

• Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive 
idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas na 
cidade, empresas e clubes. Nas áreas públicas estabelecer um 
acompanhamento mais próximo, com orientação de profissionais. 

 

• Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos 
específicos (idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo nas 
áreas de atividade física, saúde e esporte; 

 



• Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com 
ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. Garantir a atenção 
integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e 
estímulo ao envelhecimento ativo; 

 

• Promover e incentivar a participação da população idosa nos eventos 
oferecidos pela Municipalidade, assim como bibliotecas, serviços de turismos e 
parques. 


