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A MUDANÇA QUE OLHA PARA FRENTE 
13 compromissos 

É preciso cuidar das pessoas. E meios para isso não faltam. Afinal o orçamento
municipal do próximo ano será de mais de R$ 1,2 bilhões. São mais de R$ 6 mil de bens e
serviços para cada criciumense. A nossa prefeitura conta com quase cinco mil servidores. É
de longe a maior empregadora de todo o Sul do Estado. E o Partido dos Trabalhadores já
governou esta cidade, e governou bem, com boas práticas, bons profissionais, democracia
e transparência.

Precisamos retomar o caminho da esperança e da felicidade que era a bandeira do
Partido dos Trabalhadores. Partido que por vinte anos, desde sua fundação no início dos
anos  1980,  lutou  democraticamente  pela  presidência,  prometendo  justiça  e  progresso.
Promessa cumprida ao final de seus treze anos de governo, tirando mais de 40 milhões de
brasileiros da miséria e colocando o Brasil como uma das potências emergentes do mundo,
ajudando a construir o diálogo e o progresso por toda a América Latina e o mundo.

Aqui foi a duplicação da 101, a ponte Anita Garibaldi, o Minha Casa Minha Vida, o
Bolsa Família, o IFSC, o saneamento básico, que governo nenhum fazia porque era obra
enterrada, e mais que tudo, uma prosperidade a olhos vistos, que só termina quando o PT
sai do governo. E tem os que ainda acreditam que quem quebrou o Brasil foi o PT. Aos que
têm olhos de ver o que quebrou o Brasil foi antes a saída do PT.

Mas governar bem é imperdoável. Por isso o PT e seus principais líderes foram
perseguidos pelos de sempre, as televisões, os jornalões, a elite econômica, política e parte
do judiciário que o Intercept e outros deixam claro a que vieram. Todos loucos para retomar
seus espaços de poder tirado pelos trabalhadores e seu Partido.

Agora se pede que o PT faça um mea culpa, e isso cada vez mais se faz dentro do
Partido, esse ato de constrição: o PT errou, errou em não politizar mais o país, considerou
que com crescimento econômico e com uma administração correta e progressista o país
reconheceria o valor da boa política. Ledo engano. É preciso politizar. É preciso vacinar o
povo contra a hipocrisia e a demagogia.

Por isso vamos ousar em Criciúma. Não vamos seguir a cartilha da marquetagem
política. Vamos politizar o quanto pudermos. Vamos ser sinceros! Porque podemos nos dar
a esse luxo. Temos o que mostrar, no país e na cidade.

E mais do que nunca Criciúma precisa disso. Criciúma do prefeito dono das muitas
rádios. E aqui vale lembrar a sugestão do grande Pepe Mujica: “Quem gosta de dinheiro
tem que ser tirado da política”.

Política é um lugar sagrado, do público, não do privado. Não é o lugar da vontade
de um, mas de todos.

Política é lugar da Democracia!
E democracia é diálogo. Mas a versão chapa-branca, oca de conteúdo e eivada de

marquetagem,  fala  sozinha,  domina  o  cenário  político  local  e  goza  de  apoio  na  mídia
tradicional, que tem dono.
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A oposição, nós inclusive, não conseguimos estabelecer o necessário e inadiável
contraponto. O atual prefeito governa com mão de ferro e coração de aço. Faz da falta de
transparência governamental o ambiente facilitador de seus interesses pouco republicanos. 

Com argumentos nada convencionais amordaça o legislativo.
Compromete  o  futuro  da  administração  pública  municipal,  comprometendo  o

sistema previdenciário do Servidor Municipal. 
Tal qual o desqualificado do Planalto, cotidianamente ataca e subtrai direitos dos

servidores, reduzindo inclusive remuneração. 
Foge de concurso público como do diabo foge da cruz. Vive em busca de formas

mais camaradas de contratação de mão de obra, em todos os setores. CCs e terceirizados. 
Autoritário incorrigível, vez por outra põe dinheiro fora aos montões. Lembram do

prédio da Educação na Rua Araranguá que tornou-se ruína antes da inauguração?
Lembram da Central de Merenda Escolar no Bairro Próspera que morreu antes de

aniversariar?
Reside na pavimentação, asfalto e lajota, a maior performance do atual governo.

Vale lembrar que, em tempos pouco criativos, esta tem sido a principal marca de um sem
número de prefeitos, distantes e vizinhos. 

Uma ação que traz algum conforto, é verdade, mas longe, muito longe de resolver
os  grandes  problemas  da  cidade.  Longe  de  administrar  bem  a  maior  das  instituições,
públicas ou privadas, do Sul de Santa Catarina, a Prefeitura de Criciúma, com seus cerca
de cinco mil funcionários!

Feita essa contextualização,  apresentamos nosso Plano de Governo,  ousado e
viável, para tirar Criciúma do desconfortável lugar onde se encontra. 

E o faremos com o capital  político de quem já governou esta cidade e obteve
extraordinários  resultados,  reconhecidos  pela  sociedade.  O faremos com o currículo  de
quem  levou  luz  às  trevas  previdenciárias  de  então,  botou  na  agenda  os  números  da
Prefeitura em outdoors, para citar dois exemplos. 

Então, vamos à experiência maravilhosa adotada no Governo Décio e abandonada
depois dele.

Então, vamos ao nosso Plano de Governo, que conta com 13 compromissos:

Compromisso 1 – Gestão Transparente, Ética e Eficiente

● Corte de pelo menos 50% dos cargos comissionados e  contratação por concurso
público sempre que comprovadamente necessário, com destaque para o magistério,
onde há uma profunda crise funcional pelo exagerado número de ACTs.

● Criação  de  uma  verdadeira  corregedoria  municipal,  estável,  permanente  e
independente, com a contratação, por concurso público, de auditores municipais de
controle interno, para prevenir e responsabilizar desvios, irregularidades e crimes na
administração municipal.

● Transparência  absoluta  de  todos  os  atos  governamentais,  da  estrutura
administrativa, salários, cargos comissionados, licitações, contratos, pagamentos e
recebimentos do tesouro municipal e todos os relatórios da corregedoria e ouvidoria,
todos com a opção de acesso pela internet e aplicativo de celular, amplo e de fácil
entendimento pela população.
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Compromisso 2 – Participação Cidadã e Controle Social

● Resgatar o Orçamento Participativo como  meio de organização e empoderamento
da comunidade, controle social das contas públicas e de promoção da cidadania.

Compromisso 3 – Criciumaprev

● Desarmar  a  bomba  relógio  da  previdência  dos  servidores,  fortalecendo  o
Criciumaprev com a garantia de novas receitas e democratização do Instituto. 

Compromisso 4 – Educação

● Garantia  de participação  da comunidade  escolar  na destinação  dos recursos da
educação.

● Acesso a novas tecnologias nas escolas e acesso gratuito a internet para todos os
alunos da rede escolar municipal.

● Valorização e capacitação continuada dos trabalhadores da educação.
● Programa para solucionar  dificuldades de aprendizagem que  garanta agilidade no

atendimento  neurológico,  fonoaudiológico  e  psicológico  aos  alunos  da  rede
municipal.

● Criação de programa de alfabetização que atenda ao aluno não alfabetizado ou não
alfabetizado funcional, de todas as idades.

Compromisso 5 – Cultura 

● Dar  autonomia  financeira  à  Fundação  Cultural  de  Criciúma  (FCC),  garantindo
calendário cultural permanente e de qualidade, que estimule a produção e acesso
universal à cultural popular.

Compromisso 6 – Esporte

● Levar a Fundação de Esportes aos bairros, com projetos itinerantes de atuação nas
quadras esportivas e quadras escolares, como estímulo ao esporte de desempenho
e à atividade física saudável para a população em geral.

● Retomada  dos  projetos  “Escolinha  de  Esportes”  nos  bairros  e  “Academia  de
Bairros”, com orientação por profissionais de educação física.

Compromisso 7 – Saúde

● Instalação  de  uma  policlínica  central,  de  fácil  acesso,  que  centralize  todas  as
especialidades médicas e exames, zerando as filas por consultas e exames.

● Valorização e capacitação continuada dos trabalhadores da saúde.
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Compromisso 8 – Meio Ambiente

● Tomar o meio ambiente como variável transversal em todas as ações de governo,
com a adoção de uma agenda de sustentabilidade.

Compromisso 9 – Políticas Sociais e Garantias de Direitos 

● Criar uma política municipal de renda mínima combinada com o Bolsa Família do
Governo Federal.

● Implementação de um Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.

Compromisso  10  –  Políticas  Afirmativas  –  Raça,  Gênero  e
Orientação Sexual 

● Criação  de  uma  Secretaria  de  Políticas  de  Ações  Afirmativas,  com  orçamento
definido, para tratar das políticas de igualdade racial, mulheres, LGBTI e pessoas
com deficiência.

Compromisso 11 – Juventude 

● A criação de um Plano Municipal de Juventude para estabelecer políticas públicas
para a juventude de forma transversal aos demais setores.

● Criação de políticas de primeiro emprego.

Compromisso 12 – Desenvolvimento Econômico Sustentável

● Desenvolver  as  condições  necessárias  para  que  a  economia  cresça  de  forma
sustentável, por meio de estímulo ao empreendedorismo, à criação de um ambiente
favorável aos negócios e fomentando da indústria local.

● Promoção do associativismo e arranjos produtivos locais, em especial a criação de
cooperativas bancárias para financiamento das atividades econômicas locais. 

● Otimizar os procedimentos para abertura, legalização e manutenção de empresas
que estejam ou pretendam se instalar na cidade, garantindo um processo simples,
rápido, transparente e eficiente. 

● Estimular a vocação industrial de Criciúma, através das instituições de ensino, dos
profissionais e associações empresariais locais.

Compromisso 13 – Planejamento Urbano: Habitação, Infraestrutura
e Mobilidade Urbana

● Instalação de uma central semafórica dê fluidez ao trânsito (onda verde).
● Implantação de ciclovias e ciclofaixas, transformando Criciúma na capital da ciclovia.
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● Não reajuste do preço das passagens de ônibus até que se faça uma auditoria que
apure os motivos do transporte coletivo ser mais caro que o individual.

● Tomar as medidas necessárias para licitação pública do transporte coletivo.
● Criação  de  programa  de  Assistência  Técnica  de  Habitação  de  Interesse  Social

(ATHIS) – nenhum criciumense sem teto para morar.
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