
 

 
 
 
 

PLANO DE GOVERNO (2021 – 2024) DO 
CANDIDATO A PREFEITO DE BIGUAÇU 

Vilson Norberto Alves  
 
                                                                                           
 
 

“Experiência em prol do futuro de Biguaçu. Minha trajetória muitos já me conhecem. Conheço e aceito as responsabilidade do homem público, sobretudo nesse momento de desacerto e ansiedade. Acredito no diálogo e tenho fé no futuro. Ser escolhido para liderar a construção desse novo tempo, mais justo e digno, é uma honra e também um enorme desafio.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. INTRODUÇÃO  

A experiência comprovada do candidato Vilson Norberto Alves, como gestor público está 
amparada no grande arcabouço de realizações no Poder Legislativo e Executivo. 

A característica marcante, que se pretende imprimir, tem a sua vontade de ver Biguaçu cada 
vez melhor, que se inspira na busca incessante da melhoria da qualidade de vida do povo e através 
do comando da administração municipal, o atendimento das necessidades básicas e segurança 
jurídica aos agentes econômicos. 

O estímulo ao crescimento da economia em favor da geração de emprego, renda e 
oportunidades é fator fundamental ao desenvolvimento social e qualidade de vida, porém, há de 
se equilibrar a preservação e sustentabilidade do meio ambiente, com o avanço de 
empreendimentos motrizes. 

A redução das diferenças regionais, por meio de projetos integrados, capazes de equalizar 
a oferta de serviços públicos e priorizar o atendimento de qualidade nos bairros será uma diretriz 
constante que irá colocar a gestão municipal ainda mais próxima de quem precisa. 

A nova administração municipal sob o comando do candidato Vilson Norberto Alves, terá 
como característica, nos próximos quatro anos, ações de curto, médio e longo prazo, sendo 
voltadas a manutenção e melhoria dos serviços básicos, à fim que não haja impacto de 
descontinuidade ou redução da oferta de serviços públicos municipais, assim como, a implantação 
de novos programas de governo, a ampliação e renovação daqueles que efetivamente 
contribuíram com o desenvolvimento da cidade.  

Nosso empenho sempre terá como foco a melhoria da qualidade de vida do povo de 
Biguaçu, através de uma gestão comprometida com a excelência, equilíbrio, moderação e 
mediação, combatendo o desperdício e a corrupção, de maneira democrática e participativa. 

Nossas propostas setoriais estão ajustadas as necessidades e expectativas da população, 
em busca de qualidade de vida. 

 
 



 
Isto posto, este Plano de Governo consolida as propostas para a condução da Prefeitura de 

Biguaçu e pelos Partidos que formam sua coligação. Assim, elegemos as seguintes prioridades 
de atuação da Prefeitura: 

 Melhoria na mobilidade urbana, por meio de projetos de infraestrutura; 
 Melhoria na área da educação, com planejamento e reorganização de vagas, 

horários de atendimento e qualificação de professores;  
 A saúde receberá um choque de gestão administrativa e, recursos necessários 

para que o cidadão possa ser atendido rapidamente e de forma digna, e diagnosticado e tratado 
no mais curto espaço de tempo;  

 Segurança Pública – Promover parceria com a Polícia Militar para policiamento 
ostensivo, como programas de ronda 24 horas; 

 Políticas de Sociais - de inclusão, amparo e proteção ao idoso, jovens e pessoas 
em vulnerabilidade social;  

 Desenvolvimento Econômico – Incentivar, promover, apoiar empreendimento 
motrizes indutores de emprego e renda. Convergir o crescimento econômico com a preservação 
ambiental; 

 Reorganização administrativa municipal – Promover profundas mudanças 
administrativas a fim de emplacar uma estrutura enxuta, profissional e de resultados de excelência. 

Nossas propostas setoriais estão elencadas abaixo: 
1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 Ampliar e aprimorar o uso de ferramentas tecnológicas para vigilância eletrônica, 
expandindo a área de vídeo monitoramento de tráfego com as centrais de polícia; 

 Promover parceria com a Polícia Militar para policiamento ostensivo, como 
programas de ronda 24 horas; 

 



 Aprimorar o Plano de Segurança Escolar, com a efetiva participação da Polícia 
Militar, no entorno das escolas básicas Municipais, promovendo a segurança no perímetro das 
escolas e o combate ao assédio à crianças e adolescentes; 

  Intervenção urbanística em áreas prioritárias de ocorrência policial. 
 

1.2. AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA  
1.2.1. Agricultura 

 
  Implantação do Galpão do Agronegócio/Agrícola, com objetivo de gerar emprego 

e renda no interior, com apoio e incentivo as cooperativas; 
 Investimento na capacitação e fortalecimento dos agricultores familiares, para 

venda dos seus produtos; 
 Parcerias com CIDASC/ Governo do Estado; 
 Parceria com a Secretaria da Educação para criação do Projeto “Pequenos 

Agricultores; 
 Melhorias nas estradas, vicinais e o acesso às propriedades rurais; 
 Busca de recursos para aquisição e modernização do maquinário agrícola com a 

finalidade de auxiliar os agricultores em época de plantio e colheita. 
 Incentivo ao desenvolvimento agrário nas comunidades indígenas. 
1.2.2. Pesca e Aquicultura  

 
 Criação do rancho de pesca municipal que funcionará como entreposto de 

pescados para atender os produtores que precisam vender seus produtos, no qual poderá 
ser comercializado e consumido no próprio local da venda do produto; 

 
 Capacitação e incentivo aos pescadores; 

  Criação do plano de gerenciamento costeiro, afim de garantir ao produtor 
de ostras e mariscos os locais pré-estabelecidos no mar para a prática desta cultura, 
levando a eles a garantia jurídica para exercerem a atividade nestas locais. 



 
 
1.3. EDUCAÇÃO 
 

 Promover a unificação das escolas básicas, para atender os alunos do 6º 
ao 9º ano da rede municipal, com horário integral vocacionado; 

 
 Melhoria na área da educação com o planejamento e reorganização de 

vagas, horário de atendimento e qualificação de professores; 
  Buscar parcerias com Universidades para a implantação de curso superior 

descentralizado; 
  Promover parcerias com as associações de Pais e Professores- APP para 

reformas nas unidades escolares, voltados a integração entre a comunidade e a escola; 
  Incentivo aos alunos para combater a evasão escolar; 
  Censo Anual das crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os 

jovens e adultos que não concluíram a educação básica; 
   Implantação de horário integral para crianças; 
  Buscar parceria com o Governo do Estado para implantação de uma Escola 

de Ensino Médio no Bairro Fundos; 
 
 Buscar parceiras com o Governo Federal para implantação de uma Escola 

Técnica em Biguaçu; 
  Construir, reformar e equipar laboratórios de aprendizagem avançada.   
 

 
 

1.4. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 



 Criação do Centro de Referência do idoso, que oferecerá as necessidades 
básicas do idoso, visando sua segurança, autonomia, bem estar e socialização, objetivando a 
melhoria da qualidade de vida e integração social; 

 
 Capacitação das crianças e jovens das casas de assistência; 

  Construir a “CASA DA MULHER” com a finalidade de abrigar as mulheres vítimas 
de violência e em situação de rua; 

 
 Fortalecer os vínculos familiares como ferramenta de prevenção, tratamento e 

recuperação, reinserção social, acesso à justiça e cidadania; 
 
 Aprimorar o cadastro dos beneficiários dos programas dos serviços sócio 

assistenciais com o objetivo de monitorar as informações das pessoas que utilizam o sistema 
social, suas necessidades e os serviços disponíveis. 

 
1.5. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

1.5.1. Cultura 
 

 Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão, através da criação 
de eventos; 

 
 Incentivo e estruturação da Escola de Música, realização de Festivais de 

Música; 
  Promover a capacitação de gestores, produtores, e demais agentes 

culturais visando à qualificação da produção artística e cultural da cidade; 
 
 Estabelecer parcerias e/ou convênios para apoio a projetos de iniciativas 

não governamentais que tenham relevância sociocultural, visando intensificar e qualificar 
a agenda cultural de Biguaçu; 

   Incentivar e fomentar o projeto Gincana de Biguaçu; 
  Incentivar e fomentar o projeto Praça Cidadã;  
  Promover parceria com a Academia de Letras de Biguaçu com intuito de 

levar aos alunos das escolas municipais o hábito da leitura. 



 
1.5.2. Turismo  

 
 Elaborar e implantar o plano estratégico de turismo, para que as sete maravilhas 

de Biguaçu sejam exploradas por turistas e visitantes; 
 
 Promover o turismo gerando empregos, renda e geração de impostos, conciliando 

os interesses econômicos com a sustentabilidade ambiental e manutenção dos serviços básicos; 
 
 Regularização e remarcação do Parque de São Miguel; 

  Criação do Parque das Capivaras, ao lado da foz do Rio; 
 
 Criação do plano de gerenciamento costeiro afim de regulamentar a construção 

de marinas molhadas, hotéis, criação de marisco, ostras, entre outros; 
 
 Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos com intuito de tê-los, além 

da preservação da nossa história, como atrativos turísticos. 
 

1.5.3. Esporte e Lazer 
 
 Desenvolver projetos esportivos de inclusão social; 
 
 Criação de espaços esportivos que usem o meio ambiente como área de prática 

(arenas de beach tennis e futevôlei); 
 
  Manter o calendário permanente e intenso de atividades esportivas e de lazer na 

praia de São Miguel durante a temporada de verão; 
 
 Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos por toda Biguaçu (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre 
escolas); 

 
 
 Priorizar a criação de espaços de lazer em áreas carentes, com a construção de 

mesas de xadrez, pistas de skate, quadras de basquete de rua, quadras esportivas polivalentes; 
 
 Fomentar a prática de esporte através de competições entre as escolas 

municipais. 
 



1.6. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 

 Implantar a Cidade Transparente com foco em temas como planejamento e 
contas públicas, controle, corregedoria e transparência, descentralização, novas 
tecnologias e gestão de processos e projetos, atendimento ao cidadão e avaliação de 
serviços; 

 
  Incentivar, promover e apoiar empreendedores motrizes e indutores de 

emprego e renda; 
 
 Incentivo às empresas de tecnologia e Economia Criativa; 

  Fomentar incubadoras tecnológicas; 
  Buscar através da implantação de empresas de tecnologia no município, a 

criação de uma marca denominada “BIGUAÇU DA INOVAÇÃO”; 
   Ampliar e modernizar a CASA DO EMPREENDEDOR; 
  Ampliar e modernizar o programa municipal PRÓ-EMPREGO; 
  Ampliar e modernizar o programa municipal DOMICÍLIO FISCAL; 
  Reestruturar e dinamizar as feiras livres e feiras orgânicas e agroecológicas 

no centro e demais bairros; 
  Incentivar e fomentar a construção de loteamentos industriais privados. 
 

1.7. MEIO AMBIENTE  
 
 Criação de incentivos fiscais para quem possua projetos voltados para o meio 

ambiente, projetos residenciais e comerciais; 
 

  Incentivo ao Reurb; 
  - Fomentar a fiscalização ambiental preventiva e educativa, principalmente na área 
rural de Biguaçu, através da FAMABI. 
 



1.8. SAÚDE 
 

 Aprimorar, modernizar e ampliar em conjunto com a esfera estadual e 
federal, o Hospital Regional de Biguaçu – Helmuth Nass com o seu funcionamento na sua 
totalidade, com a abertura da unidade de urgência e emergência pelo sistema único de 
saúde – SUS; 

 
 Melhorar o controle e rapidez para atendimento, consultas, exames, bem 

como, acesso aos profissionais especialistas; 
  Inclusão de atendimentos odontológicos de emergência na UPA 24 hrs; 
  Potencializar o trabalho das Agentes de Saúde; 
  Medicina Preventiva nas Comunidades Rurais e Indígenas; 
 
 Expansão gradativa das especialidades médicas.  

 
 Aprimorar o cronograma de atendimento com especialistas nos Postos de 

Saúde; 
  Ampliar os programas e projetos de prevenção e combate às drogas e à 

dependência química; 
  Criação do Programa “Saúde Visual” – Parceria entre a Secretaria da Saúde 

e da Educação, cujo objetivo é diagnosticar crianças com problemas de visão.  
   Estruturação e ampliação dos serviços da saúde mental. 
 
 

1.9. DEFESA CIVIL  
 

 Aprimorar e formalizar parceria com os Bombeiros Comunitários; 
 
 Fortalecer a parceria com a Defesa Civil do Estado; 

 



 Modernizar e reestruturar a Defesa Civil Municipal sob todos os aspectos, 
com fortalecimento da capacidade logística e operacional, com intuito de torná-la 
principalmente um agente governamental preventivo.  

 
 

1.10. REFORMA ADMINISTRATIVA  
 

 Promover uma reorganização administrativa, com profundas mudanças 
afim de emplacar uma estrutura enxuta, profissional e de resultados de excelência; 

 
 Implantar plano de metas nas Secretarias; 

  Modernização de ferramentas para atendimento; 
  Agilizar o atendimento da população pelos órgãos públicos; 
  Debate de ideias em busca de atender melhor à população; 
 
 Reestruturação e modernização do PRÓ-CIDADÃO com a finalidade de 

melhorar o atendimento ao público. 
 1.11. OBRAS E INFRAESTRUTURA, SUSTENTABILIDADE E MOBILIDADE URBANA 

 
 Implantar ações voltadas à fluidez urbana e ao dinamismo econômico, 

assim como, investir em mobilidade e integração metropolitana, sustentabilidade 
ambiental, regularização fundiária e regulação urbana; 

 Requalificação de espaços públicos, zeladoria urbana, transporte, 
saneamento e coleta seletiva; 

 Aprimorar e ampliar a padronização das calçadas públicas, com foco na 
acessibilidade; 

 Implantar novas ciclovias, deixando-as integrando o sistema cicloviário ao 
sistema de transporte público; 



 Requalificação de áreas degradadas e carentes em infraestrutura e serviços 
públicos; 

 Projetos estruturantes a serviço da população; 
 Manutenção e monitoramento das estruturas físicas e técnicas da 

Prefeitura; 
 Desenvolvimento dos Bairros – urbanização, revitalização, melhoria das 

condições de vida e do ambiente; 
 Fortalecer junto à Casan as metas previstas no Contrato de Programa de 

forma imediata e definitiva para atendimento do crescimento da cidade; 
 Desenvolver o Cadastro de Drenagem do município; 
 Criação do Projeto de reinserção social dos reeducando, com o objetivo de 

aprimorar a ressocialização dos detentos e para que mesmo possam oferecer uma 
contrapartida à população através de serviços de mão-de-obra executados pela Secretaria 
de Obras; 

 Conclusão das Obras de Macrodrenagens e respectivas Microdrenagens. 
 
Vilson Norberto Alves.  Candidato a Prefeito. 


