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COLIGAÇÃO CRICIÚMA MELHOR É POSSÍVEL 

 

Criciúma é a sétima maior cidade do estado e está entre as 140 maiores cidades do 

Brasil, com 217.311 pessoas (estimativa 2020) e terceira maior densidade demográfica de 

SC, com 815 hab./km². Cerca de 110 mil mulheres e 107 mil homens, assim distribuídos: 

• 36 mil crianças com menos de 11 anos 
 

• 17 mil adolescentes entre 12 e 18 anos  
 

• 140 mil adultos entre 19 e 59 anos 65%   
 

• mais de 18 mil idosos, acima de 60 anos. 
 

Em 1980 havia 110.597 habitantes e hoje, 40 anos depois, a população dobrou, ou 

seja, a cidade tem o dobro de pessoas, de casas, de carros e consequentemente, de 

demandas sociais e de infraestrutura. 

Segundo o IBGE (2018), a maioria das 60 mil famílias é pequena, sendo 1/3 delas 

formadas por 3 pessoas e 1/3 por apenas 2 pessoas. O perfil de renda familiar mostra que 

20% das famílias tem renda até 2 salários-mínimos, 45% entre 2 e 5, 24% entre 5 e 10 e 

10% acima de 10 salários mínimos. Deficiências com graus mais elevados, incluindo 

intelectual, atingem cerca de 9% das pessoas, ou seja, mais de 15mil pessoas. 

Estamos saindo de um perfil jovem, com muitos filhos por família, para um perfil 

maduro, com mais adultos e idosos. Há maior concentração de jovens e adultos (65%). Isso 

significa que temos uma forte demanda social (educação, saúde, segurança) e de 

infraestrutura, mas ao mesmo tempo, um grande potencial econômico. 

Somos polo de uma região com 45 municípios e mais de 1 milhão de habitantes, 

tendo os 11 municípios mais próximos somados (AMREC), cerca de 225.267 habitantes, 

que vem para Criciúma em busca de serviços, comércio ou para trabalhar.  

Em função de atender as demandas de todo o sul catarinense, temos uma economia 

muito ativa que atrai moradores e investidores de outras cidades e estados. Dados de 2018, 

apontam que o setor de Comércio e Serviços representa quase 60% da economia local, 

fruto do atendimento da demanda de toda a região, sendo a indústria responsável por 27% 

do valor agregado.  

Precisamos fazer um freio de arrumação e definir novas rotas para Criciúma. 

Estamos analisando com muita atenção os indicadores sociais e econômicos para planejar 

como podemos ter uma cidade cada vez melhor para as pessoas e para os 

empreendedores. O governo municipal deve ser o indutor do desenvolvimento, precisa 

entender como a cidade está em cada setor: economia, educação, saúde ou agricultura e 

agir pensando no bem das pessoas e da cidade.  
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Nós queremos trabalhar na construção de uma cidade cada vez melhor, com uma 

gestão eficiente, transparente e com muito diálogo. Queremos uma cidade com indicadores 

econômicos, sociais e ambientais cada vez melhores, que gere oportunidades e que as 

pessoas vivam bem. 

É preciso resgatar o papel do cidadão, trazê-lo para o debate sobre a cidade. Vamos 

dialogar e avaliar o que pode ser melhorado em cada bairro e em cada tema, como a 

segurança, a saúde, a mobilidade e a educação. É importante obter indicadores de 

desempenho para fazer um bom diagnóstico e desenvolver ações que levem a uma cidade 

melhor para as pessoas. 

Por isso vamos focar no desenvolvimento econômico e social baseado na 

responsabilidade, no diálogo e na realidade do município, mas sempre ligado a uma visão 

de futuro e à sustentabilidade. Juntos vamos trabalhar na construção de uma cidade cada 

vez melhor, com foco no desenvolvimento social e econômico, com uma gestão eficiente, 

transparente e muito diálogo.  

Apresentamos nosso Plano de Governo com ideias e propostas baseadas em três 

eixos: Desenvolvimento Social, Econômico e Urbano. Os eixos têm como pilares o 

Planejamento, a Gestão e a Inovação, se desdobrando em doze temas e formando o 

PLANO 12. 

 

Vamos discutir com os criciumenses como fazer uma cidade cada vez melhor. 

 

Uma cidade melhor para as pessoas! 

      

Coligação Criciúma Melhor é Possível. 
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                   GESTÃO E INOVAÇÃO  
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PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO 

 
O municipio é composto das pessoas, do território e das relações que se 

estabelecem nele. O Poder Público Municipal (Executivo e Legislativo) são responsáveis 

por administrar bem estas relações e promover o desenvolvimento integral delas. Por isso,  

o uma boa dministração municipal, do nosso ponto de vista, deve ter as seguintes 

premissas: 

• Planejamento: identificar, analisar, discutir, ouvir, propor, agir e monitorar. 

 

• Gestão: pessoas com foco nas decisões e na operação, ferramentas que 

agilizem as ações e gerem eficácia nos resultados  

 

• Inovação: estar sempre aprimorando formas de fazer mais com menos, 

aumentando a velocidade e qualidade dos resultados  

Estas “três pilares” sustentarão a nossa forma de administrar e permearão todas as 

decisões, projetos e ações do governo. 

A partir daí, podemos atingir os resultados esperados, que no caso da Coligação 

Criciúma Melhor é Possível, tem um objetivo central: 

UMA CIDADE CADA VEZ MELHOR PARA AS PESSOAS, com foco no 

desenvolvimento social e econômico. 

Com essa visão nas pessoas, a condução do governo será pautada nas seguintes 

diretrizes:  

• Diálogo, respeito e transparência 

 

• Planejamento, inovação e eficiência 

 

• Qualidade e valorização no serviço público  

 

• Desenvolvimento econômico e social 

 

Uma gestão pública eficiente depende de um governo sério e ético, uma equipe 

técnica qualicada, tecnologia que promova a agilidade e transparência. Mas tudo isso 

precisa estar aliado a uma visão estratégica para o futuro do municipio, fazendo com que 

tenhamos metas claras de crescimento e possamos buscar maior eficiência e eficácia nos 

processos administrativos.  

Vamos modernizar e integrar a gestão social, territorial e a gestão administrativa. 
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Indicadores  

O foco da gestão será melhorar constantemente os índices econômicos e sociais. 

Por isso, além de acompanhar os índices existentes sobre o município, utilizaremos formas 

de medição interna para avalair como cada projeto, ação ou secretaria está avançando nos 

seus resultados.  

Criar e monitorar índices internos de aconpanhamento da gestão, juntamente com o 

monitoramento da evolução dos indicadores municipais em todos as áreas. 

Utilizar ferramentas de monitoramento de indicadores, metas e projetos para 

visualizar cenários e agilizar a tomada de decisão 

Servidores 

O servidor é fundamental e precisa ser ouvido, respeitado e valorizado pelo governo 

e pelo cidadão. Por isso, é necessário ampliar sua capacitação e a estrutura necessária, no 

sentido de melhorar seus resultados e sua qualidade de vida no trabalho. 

Plano de Cargos e salários 

Resolver de acordo com as diretrizes orçamentárias, as questões relativas aos 

concursados, ativos e inativos. 

Ferramentas e técnicas 

Aplicar novas tecnologias para facilitar a comunicação, o fluxo de documentos e 

processos, além do redesenho que permita a adoção de rotinas decisórias padronizadas 

para demandas semelhantes. Buscaremos a redução de tempo e a otimização de 

processos, aliados a alocação adequada de recursos e agilidade na tomada e decisão.  

Conhecer bem e acompanhar a realidade macro e micro do municipio, identificando 

prioridades, diminuindo o prazo de resposta e monitorar resultados, será o foco da gestão. 

Eficácia Administrativa e Orçamentária 

Gestão das dívidas ativas e passivas e Reforçar os setores de fiscalização 

Incrementos de receita e redução de despesas (otimizar gastos internos)  

Concilia Criciuma: mutirão para negociação de tributos em atraso e execução fiscal   

Governança e Compliance: fazendo as contas e atos públicos terem credibilidade 

perante o cidadão e o mercado 

Incrementar e credibilizar o Portal da Transparência Municipal, onde o cidadão tenha 

informação sobre receitas e despesas da administração pública municipal 

Busca incessante de recursos públicos, investimentos e parcerias 
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           EIXO 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

           
    

Priorizar o desenvolvimento social será o nosso maior objetivo. Queremos trabalhar 

para que as pessoas vivam bem e tenham serviços públicos de qualidade, pois essa uma 

das principais funções de um governo municipal.  

 

EDUCAÇÃO 

A educação de qualidade será uma das prioridades do nosso governo, e faremos 

isso com o apoio dos servidores, das instituições da cidade e das famílias dos alunos. 

Temos quase 50mil alunos matriculados em Criciúma, sendo: 

• 7 mil nas creches      

• 8 mil no pré-escolar     

• 25 mil no fundamental   

• 8 mil estudantes 

Todos unidos pela educação, conseguiremos: 

• Viabilizar a implantação gradual do Ensino Integral nas escolas municipais 

• Ampliar o fomento ao estudo em todos os níveis, com de bolsas de estudo e 

parcerias público/privadas 

• Realizar um diagnóstico detalhado de todas as escolas da Rede e planejar as 

melhorias necessárias 

• Melhorar a estrutura física das escolas e do seu entorno, para dar mais 

segurança e conforto aos alunos, pais e professores 

• Fortalecer Criciúma como polo educacional regional em todos os níveis 

• Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB. 

• Realizar concurso público para professores e revisão no Plano de Carreira 

• Garantir a valorização profissional e boas condições de trabalho aos 

educadores, gestores e demais servidores da educação 

• Promover a formação continuada dos professores 

• Investir em tecnologia para apoiar o ensino 

• Melhorar a gestão escolar com investimentos em material, pessoal e 

ferramentas 

• Apoio, valorização e ampliação do conselho Municipal da Educação, 

convidando novos membros que possam trazer ideias e soluções 

• Ampliar as ações de educação inclusiva às crianças com deficiência 

• Estimular o ensino de jovens e adultos e ampliar a oferta do ensino técnico e 

profissionalizante 

• Ampliar número de vagas na educação infantil 
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• Avaliar a implantação de creches abertas nos finais de semanas, feriados ou 

período estendido 

• Realizar eventos e concursos entre escolas 

• Criar programa de incentivo ao voluntariado para utilização do contraturno das 

escolas para campeonatos, escolinhas e revelação de atletas 

• Criar estratégias para que o estágio obrigatório docente dos universitários, 

seja mais produtivo para eles e para as escolas 

• Acompanhar o índice de desempenho escolar individual dos alunos e das 

escolas 

• Apoiar alunos com dificuldades, identificando o problema e dando o devido 

encaminhamento, com afeto e zelo  

• Aproximar mais a família e a escola com eventos, palestras e reuniões 

• Promover a Cultura e o Esporte na escola como forma de melhorar a saúde 

física e mental, a sociabilidade e os sonhos das crianças e adolescentes 

• Promover sempre a motivação e felicidade dos alunos, para se sentirem 

capazes de evoluir, superar dificuldades e buscar seus sonhos  

• Apoiar ações que alegrem, divirtam e ao mesmo tempo ensinem nossos 

alunos a serem cidadãos de bem 

 

ESPORTE 

Nosso time de futebol e vários de nossos atletas tem projeção nacional, portanto 

temos exemplos de sucesso e de orgulho no esporte. Os jogos escolares e os Jogos 

Abertos de Santa Catarina, já foram muito importantes para muitos criciumenses, que se 

dedicaram, treinaram e conquistaram suas vitórias pessoais e esportivas.   

Esporte é movimento, e movimento é o que mostra que estamos vivos. O esporte 

ajuda na saúde física e emocional, na socialização e na autoestima. Por isso, deve ser 

apoiado em todas as idades, bairros, escolas e modalidades. 

O governo deve implantar, manter e renovar a estruturas para prática esportiva, os 

equipamentos, trazer treinadores (contratados e voluntários), além de mobilizar apoiadores 

e atletas. Quantas quadras em praças e escolas estão abandonadas? Por que não temos 

mais escolas abertas nos finais de semana para uso das quadras? 

 

• Programa Escola Aberta para incentivar a prática de esportes nos bairros 

• Fomentar o esporte nas escolas, criar escolinhas de futebol, basquete, vôlei 

etc., para aumentar a representatividade municipal nas atividades regionais 

estudantis. 

• Fornecer material esportivo de qualidade para as escolas municipais 

• Implantação, melhorias e manutenção dos campos e quadras públicos 
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• Planejamento, estruturação e recuperação dos espaços públicos com 

vocação para as atividades desportivas, como ginásios, quadras, pistas e até 

mesmo piscinas 

• Auxiliar e estimular os atletas com necessidades especiais 

• Auxiliar e estimular a melhor idade a praticar esportes 

• Reconhecer que em Criciúma, pedalar é o esporte de milhares de pessoas, e 

que elas precisam de espaço e segurança adequadas 

• Criar ciclorotas no centro da cidade e no entorno 

• Fechar ruas centrais e dos bairros nos finais de semana para promover, 

principalmente entre as crianças, a chance de pedalar, andar de patins, skate, 

e jogar bola na rua.    

 

CULTURA 

 Temos várias manifestações culturais que precisam ser valorizadas e até mesmo 

resgatadas, seja da nossa história, na música, nas artes cênicas, na literatura ou no acervo 

municipal. Criciúma tem uma dinâmica forte na cultura e um grande potencial de gerar 

oportunidades de emprego, renda, lazer e reconhecimento para a cidade. Precisamos 

apoiar o setor, seja como parte da formação dos nossos alunos ou como forma de 

expressão do potencial humano.  

  

• Ampliar o orçamento de cultura e valorizar mais o setor 

• Fortalecer a Fundação Cultural e melhorar sua infraestrutura 

• Ampliar a oferta de cursos, oficinas e eventos públicos 

• Promover, inclusive nos bairros, oficinas de arte, teatro, música e dança  

• Realizar melhorias nos espaços culturais do município 

• Realizar eventos, projetos e premiações literárias, musicais e artísticas 

• Criação, em pareceria com entidades regionais, do Museu de História Natural 

e Cultural do Sul Catarinense, agrupando acervos geológicos, biológicos, 

etnográficos e históricos da região 

• Atrair e apoiar eventos culturais de impacto regional ou estadual 

• Mobilizar e apoiar os músicos profissionais e amadores para realizar eventos 

e premiações que estimulem novos talentos  

• Fazer a Festa das Etnias, ser novamente uma grande festa popular, segura, 

animada e movimentada 

• Apoiar o setor de eventos, para que gere emprego e renda 

• Apoiar os artistas locais na participação de eventos dentro e fora da cidade, 

na divulgação do seu trabalho, com auxílio para gravações e equipamentos 
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SAÚDE 

 
A saúde é o tema mais preocupante na opinião do cidadão criciumense, que 

após a pandemia do COVID-19, deverá ser melhora amparado nos seus exames de 

rotina, atendimentos de baixa, média e alta complexidade, feitos pelo municípios ou por 

outros entes que façam parte da cadeia do atendimento público de saúde. 

 
• Concentrar os esforços numa campanha para zerar a fila de consultas e 

exames e mantê-las em índices aceitáveis, alocando pessoal e recursos, 

fazendo parcerias e convênios com instituições comunitárias, filantrópicas, 

públicas e privadas 

• Realizar um diagnóstico completo das unidades de saúde e seus 

equipamentos  

• Criar indicadores para monitorar a gestão da saúde, seja do atendimento, de 

prevenção, de pessoal, de estrutura, de remédios. 

• Reforma e adequação dos postos e demais unidade de saúde 

• Adequar contratar, ou realocar mais médicos e profissionais da saúde pública 

para os postos de saúde, com médicos especialistas e odontólogos e 

profissionais psicossocial. 

• Ampliar o estoque de remédios dos postos de saúde  

• Controlar de forma mais eficiente o estoque de remédios, insumos e veículos 

da saúde 

• Realizar parceria com a instituições de ensino na área da saúde para 

ampliação da Farmácia Solidaria.  

• Firmar parceria com as Clínicas Integradas da Unesc, com o objetivo de 

ampliar e qualificar o atendimento à população. 

• Priorizar um atendimento mais humanizado ao cidadão, com mais conforto, 

organização e agilidade 

• Trabalhar nas ações de saúde preventiva com orientações e atividades físicas  

• Promover a capacitação continuada aos profissionais da saúde 

• Orientar os profissionais para atendimento adequado do público LGVTQI+ 

• Criação de projeto de combate às drogas e prevenção ao uso, para menores 

e adultos. 

• Fortalecer e ampliar da rede de atenção primária e saúde mental 
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SEGURANÇA  

 A segurança é algo primordial para a economia, para o lazer, para o estudante, para 

o trabalhador e sua familia, ou seja, para a qualidade de vida na cidade. Este é um dos 

temas prioritários para os criciumenses e depende de uma ação conjunta do poder público 

em várias eferas. 

O papel de polícia cabe ao governo estadual, e segundo a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, são cometidos mais de 6.500 crimes por ano em Criciuma, sendo em 

média 18 crimes registrados por dia. Todos os dias ocorrem ,em média, 9 furtos, 2 roubos, 

2 furtos de veículo e 2,5 casos de lesão coprotal, além de estelionato, tráfico, porte de 

armas, drogas, receptação e agressão. São 20 homicídios por ano em média, mas este e 

outros números da segurança eram ainda maiores até 2016. 

Em Criciúma ocorrem 800 prisões por ano e temos duas unidades prisionais. Cerca 

de 7% dos prisões são de adolescentes, sendo presos mais de 500 jovens entre 2010 e 

2018. O combate as drogas também é fundamental nesse contexto, pois em 2018 foram 

apreendidos 560kg de maconha e outras drogas,  além de 138 armas de fogo. 

A violência doméstica avança e precisa ser combatida, pois a cada dia temos 3 

registros de violência contra a mulher, sendo um de lesão corporal, além de ameaças, 

estupro e até homicídio. Políticas para a família podem ajudar a superar esse drama e 

previnir a destruião de vidas, famílias e o consequente avanço da criminalidade entre os 

jovens. O crime de origem social precisa ser combatido com apoio à familia e prevenção. 

Para melhorar a segurança público no ambito da atuação do poder municipal, vamos: 

• Melhorar a iluminação das áreas públicas e dos bairros 

• Ampliar as câmeras de vigilância e valorizar os Conselhos de Segurança dos 

bairros. 

• Realizar parcerias com o Conselho de Segurança dos bairros, a Polícia Militar 

e Civil e os Bombeiros para auxiliar sua atuação 

• Combater a violência doméstica com políticas de atendimento à família, com 

ampliação da estrutura de atendimento social, visitas domiciliares e 

acompanhamento. Isso ampara a mulher e os filhos, envolve os vizinhos e 

inibe os agressores. 

• Apoiar e realizar parcerias com centros de tratamento e combate ao uso de 

drogas, para que sejam bem estruturados, tenham apoio de profissionais de 

saúde da prefeitura, tornando-se parte da política social e de saúde pública  

• Promover ações educativas, culturais e esportivas como forma de distanciar 

as crianças e adolescentes do crime 

• Promover ações de capacitação profissional e incentivo ao estudo técnico e 

superior para ampliar as oportunidades de jovens de áreas de risco social 

• Desenvolver programas específicos voltados a prevenção da criminalidade 
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ASSITENCIA À FAMÍLIA 

 

Uma cidade é um grande aglomerado de famílias, no caso de Criciuma, 60mil, sendo 

quase 700 na área rural. A maioria delas tem 2 ou 3 pessoas (60%) mas o número de 

famílias com 5 ou mais componentes chega a quase 6 mil. O número de famílias com renda 

abaixo de 2 salários mínimos chega a 20% do total, enquanto 10% tem renda acima de 10 

salários-mínimos (IBGE, Censo 2010 e Projeção 2020). 

No Cadastro do SUS temos 8.540 famílias e 22.822 pessoas (10% da população), 

sob risco social. O número de beneficiados pelo Bolsa Família aumentou 20% entre 2019 

e agosto de 2020, chegando a 3.383 famílias e 10.486 pessoas (5% da população). Nesse 

contexto, o número de mulheres responsável pelo domicílio chega a quase 23mil, o que 

representa cerca de 40% do total de famílias.  

Portanto, conhecer o perfil das famílias, suas demandas e potencialidades, criando 

uma política voltada para elas é fundamental, por serem a base da formação social dentro 

de uma cidade. Dentro dessa politica, atenção especial deve ser distinada às crianças, 

idosos e aos deficientes, pois quem cuida deles é a familia toda. Obviamente, o pilar central 

da família, a mulher, terá atenção ainda mais especial no nosso governo. 

 

• Apoiar e estruturar as lideranças de bairro e os Conselhos Municipais  

• Criar indicadores para Gestão Social, dos bairros e das áreas com famílias 

em risco social 

• Criar programa de atendimento à mulher que sofre violência doméstica em 

parceria com universidades para apoio jurídico, psicológico e profissional 

• Criação da Casa de Acolhimento da Mulher que sofre violência doméstica ou 

esteja em risco eminente (Casa Abrigo – observância à Lei Maria da Penha) 

• Atendimento priorizado ao menor e adolescentes em situação vulnerável 

• Espaço Meninas – Programa Sentinela (Prevenção ao HPV, gravidez 

precoce, evasão escolar pela gravidez, cuidados com o bebê, prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis etc.) 

• Atendimento especial ao idoso com programa de atendimento domiciliar ao 

idoso acamado com doação de fraldas descartáveis. (parceria com a cruz 

vermelha)  

• Capacitação e profissionalização para desempregados  
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EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

                

 

Os 11 municípios da AMREC têm cerca de 225 mil habitantes, que somados aos 

217mil de Criciúma, totalizam 440 mil pessoas em busca de serviços, comércio, lazer, 

eventos ou para trabalho.  

Por atender as demandas de todo o sul catarinense, temos uma economia muito 

ativa que atrai moradores e investidores de outras cidades e estados. Dados de 2018, 

apontam que o setor de Comércio e Serviços representa quase 60% da economia local, 

fruto do atendimento da demanda de toda a região, sendo a indústria responsável por 27% 

do valor agregado.  

O PIB municipal é de R$ 7,2 bilhões (2018) e o orçamento público municipal de R$ 

1,3 bilhão (2020). O município está assim classificado no estado:  

• 8ª em riqueza produzida (PIB) – R$ 7,2 bilhões em 2018;  

• 8º número de empresas (12.845 empresas registradas em 2018);  

• 8º em receitas orçamentarias do governo;  

• 7º pessoal ocupado assalariado (67.317 trabalhadores em 2018, 31% da 

população); 

• 7º em ISS – Imposto sobre Serviços;  

• 20º lugar no índice de qualidade de vida (IDH) no estado. 

• 29º salário médio (2,6 salários-mínimos de média) 

• 13º em IPTU 

• 24º no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (avalia Emprego e renda, 

Educação e Saúde) 

• 103 em PIB per capta (divide a riqueza pela população) 

• 142º no Índice Firjan de Gestão Fiscal  

• 162º no Índice de educação básica: IDEB anos iniciais  

• 190º no Índice de educação básica: IDEB anos iniciais anos finais   

Por que tantos empreendimentos têm vindo pro sul e evitado Criciúma? 

Temos que ampliar nossa vocação de polo, atraindo novos investimentos, pois é aqui 

que há mais estrutura, mão de obra e consumidores. Não é apenas o anel viário que precisa 

ficar pronto, precisamos de um novo Plano Diretor que oportunize o crescimento 

sustentável da cidade, inclusive a descentralização do comercio nos bairros, além de vários 

projetos pontuais que eliminem gargalos. 

Então precisamos capacitar mão de obra, atrair empresas e estruturar de forma 

adequada a cidade para isso, como vários municípios têm feito. Não podemos mais ficar 

para traz de muito municípios do estado e até mesmo da região. 
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EMPREGO E RENDA  

 

• Criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico para discutir estratégias e 

ações, monitorar mensalmente os níveis de emprego em cada setor e discutir 

obras, leis, projetos e parcerias 

 

• Fomentar o crescimento das empresas já instaladas que geram renda e 

emprego 

 

• “Vender bem a cidade” para que os empreenderes possam vender mais seus 

produtos 

 

• Estimular nossos potenciais econômicos enquanto polo, seja com ações do 

poder público, parcerias ou apoio a investimentos na cidade 

 

• Identificar potenciais no município que possam atrair investimentos que gerem 

renda e valor agregado  

 

• Promover a melhoria do atendimento das demandas dos empreendedores, 

empresários e comerciantes para que possam ter todo apoio necessário para 

manter e ampliar seus negócios 

 

• Atrair projetos inovadores para fomentar o ecossistema de inovação da cidade 

 

• Ampliação das ações de governo digital com ações focadas nos eixos:  

Cidade Inteligente e Cidade do Conhecimento 

 

• Criar um evento nacional, anual, sobre Cidades Inteligentes, visando divulgar 

nacionalmente essa marca no nosso município 

 

• Criar plataforma digital que divulgue o potencial econômico, territorial, 

humano, comercial para atrair investimento  

 

• Incentivo e capacitação ao emprego para jovens na indústria 4.0 e 5.0 

 

• Reformular locais, projetos e processos para dinamizar a economia e atrair 

novas empresas, incentivando a geração de emprego e renda  

 

• Estímulo pela ocupação de áreas industriais em nosso município, através de 

incentivos fiscais, dotação de infraestrutura e capacitação de mão-de-obra 

 

• Potencializar o Porto Seco e o Terminal Intermodal 
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AGRICULTURA 

 

O Censo Agropecuário de 2017 identificou 520 estabelecimentos rurais em Criciúma, 

mas número caiu em relação a 2006, como todo o setor agrícola, ao contrário dos demais 

municípios da região. Cerca de 700 famílias vivem na área rural, sendo quase 3.000 

habitantes  

O morador da cidade pode não saber, mas nosso município, mesmo com a queda 

em quase todos os setores, produziu em 2018, 29 mil toneladas em 4 mil hectares de 

cultivo. O milho é o maior cultivo com 1.650 hectares, mas caiu 25% em relação a 2016.  

O cultivo de banana é o segundo maior, mas teve queda de 20%. O Arroz tem 

diminuído desde 2014, ocupando 2/3 do que ocupava em 2012. Na pecuária são quase 100 

mil animais, entre frangos, bovinos e outros. O número de vacas ordenhadas, que já foi 

superior a 2.000, chegou a 700 em 2018, uma queda de 77%. 

Como 78% das áreas tem florestas ou matas e 62% dos produtores não utiliza 

agrotóxicos, podemos trabalhar para ter um campo sustentável, mas 51% das propriedades 

não recebe assistência técnica. 

Como apoiar o agricultor criciumense? 

 

• Resgatar a Patrulha Mecanizada 

• Ampliar a Assistência Técnica ao produtor 

• Incentivar a produção e consumo de orgânicos  

• Resgatar a feira de produtos rurais e expandir para os bairros  

• Criar um programa de atendimento ao produtor rural 

• Promover a recuperação de vias, iluminação e coleta de resíduos sólidos rural 

• Incentivar a diversificação de produtos agrícolas 

• Incentivar o associativismo e o cooperativismo 

• Realizar parcerias com entidades técnicas, visando o desenvolvimento e a 

inovação nas propriedades rurais 
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SUSTENTABILIDADE 

 

A região carbonífera foi uma das mais degradadas do país e ainda sofre as 

consequências do progresso sem foco na sustentabilidade. Aprendemos a lição, as leis 

mudaram e agora os processos industriais precisam ser menos impactantes. Da mesma 

forma, os resíduos sólidos também têm outra dinâmica e as ações individuais seguem a 

mesma tendência. 

Nesse novo contexto, todos tem procurado ser mais sustentável, ou seja, agir de 

forma com que a economia, o social e o ambiental tenham cada vez mais impactos 

positivos. Os municípios têm uma ligação direta com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), pois todos os temas se materializam no seu território. Então é muito 

importante integrar os ODS na gestão municipal, para poder focar ações que promovam a 

melhoria integral da cidade e da qualidade de vida do cidadão.  

Os ODS são compostos de 17 temas e 169 metas que devemos tentar atingir até 

2030. Eles ajudam o município a entender melhor sua realidade e o conectam a ações que 

estão sendo realizadas em todo o mundo, visando melhorar a vida das pessoas com foco 

no desenvolvimento sustentável, para crescer de forma responsável e inteligente. 

 

• Ampliação da coleta seletiva  

• Promover parcerias para adequar de forma progressiva a destinação de 

resíduos sólidos orgânicos  

• Promover atividades de Educação ambiental nas escolas  

• Revitalizar o Parque Natural do Morro do Céu, que tem trilhas, nascentes, 

aves e plantas da Mata Atlântica e belas vistas da cidade 

• Recuperação da mata ciliar do rio Criciúma nos trechos necessários 

• Promover campanhas educativas sobre o lixo reciclável 

• Celebrar parcerias para implantar energia fotovoltaica nas escolas ou 

repartições públicas do município  

• Revitalizar o Horto Florestal  

• Ampliar a arborização nas ruas do município 

• Associar as ações do governo aos ODS e acompanhas os indicadores de 

sustentabilidade para buscar sua constante evolução 

• Engajar instituições e empresas na dinâmica dos ODS, para agrem com foco 

no econômico, no social e no ambiental, transformado Criciúma numa cidade 

focada em sustentabilidade e qualidade de vida 

• Tornar a FAMCRI um órgão mais engajado, ativo e autônomo neste tema 
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EIXO 3 - DESENVOLVIMENTO URBANO 

                

 

Criciúma tem áreas verdes, áreas degradadas, zonas verticalizadas e densamente 

povoadas, zonas rurais, áreas periurbanas com expansão de condomínios horizontais, 

conjuntos habitacionais nas franjas urbanas, zonas comerciais, zonas industriais, bairros 

em crescimento e áreas de intenso tráfego, local e regional. 

Sendo assim, é preciso integrar informações e os diversos planos setoriais dentro de 

um Master Plan ou de um Planejamento Estratégico, baseado em dados, histórico, 

projeções e, sobretudo, debates qualificados, para termos um futuro mais planejado e com 

menos gargalos. 

Para a economia se desenvolver, o planejamento e ações na área de mobilidade, 

infraestrutura e gestão territorial, são fundamentais. Portanto, propomos: 

 

GESTÃO TERRITORIAL 

 

• Fortalecer o setor de planejamento do governo e envolver instâncias da 

sociedade, para que a Gestão Territorial e os Planos não percam continuidade 

 

• Revisar o Plano Diretor, que foi aprovado em 2012 e alterado diversas vezes 

de forma pontual, para que as diretrizes da cidade possam ser rediscutidas, 

bem como seus projetos estruturantes  
 

• Elaborar o Plano de Mobilidade focado no transporte público de qualidade, 

nos transportes não motorizados e na diminuição do tempo no trânsito, seja 

com obras estruturantes, alterações de tráfego e tecnologia, ou ações de 

gestão, fiscalização e orientação 
 

• Promover a acessibilidade como eixo da Mobilidade Humana, melhorando 

calçadas, implantando rampas e equipamentos adaptados em áreas e prédios 

públicos, praças, cobrando do setor privado que faça o mesmo 
 

• Revisar o Plano de Habitação e rever o conceito de conjuntos habitacionais 

periféricos em áreas não estruturadas 
 

• Revisar o Plano de Áreas de Risco para identificar populações vulneráveis e 

propor alternativas de proteção à vida e ao patrimônio  
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• Atualizar o Plano de Saneamento Básico, redefinir seus indicadores e traçar 

metas para o atingimento da universalidade dos serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos e 

drenagem urbana. 
 

• Elaborar o plano de Macrodrenagem Urbana com o intuito de revisar atualizar 

o mapeamento de áreas vulneráveis e promover as melhorias, seja em cursos 

d’água, galerias ou vias públicas 
 

• Elaborar um Plano de Gestão de Áreas Públicas para melhorar em todos os 

aspectos a estrutura e os usos dessas áreas, com arborização, iluminação, 

calçamento, manutenção e estímulo ao uso. Serão a seguintes categorias: 

praças, parques, áreas de proteção ambiental e vias públicas 

 

• Plano Cicloviário que possa definir ciclorotas, ciclovias e ciclofaixas com 

finalidades distintas, horários alternativos, sinalização adequada, segurança 

e conexão. 
 

• Promover ações de regularização fundiária  
 

• Buscar recursos para programas habitacionais 
 

• Melhorar a gestão dos cemitérios 
 

• Geoprocessamento integrado dos dados municipais, otimizando informações 

para as tomadas de decisão nas diferentes esferas e setores administrativos 
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MOBILIDADE 

 

Mobilidade não é trânsito e nem transporte. É a possibilidade se deslocar com 

qualidade e segurança, seja por transporte público, individual ou não motorizado.  

Segundo o Detran (2019), Criciúma tem 160 mil veículos, sendo 98 mil carros, ou 

seja, um a cada duas pessoas e 28 mil motos, uma a cada sete pessoas. Esse número 

aumenta 2% ao ano e somado a isso, temos os veículos de parte dos 225 mil moradores 

da AMREC circulando diariamente na cidade. 

Será que deixamos de andar a pé porque não é bom andar pela nossa cidade?  

As ciclovias servem para lazer e transporte de estudantes e trabalhadores? 

O transporte público é bom?  As calçadas têm qualidade? 

Temos também muito a fazer no trânsito, desde obras pontuais, mudanças de fluxo, 

até grandes projetos que já passaram da hora de ser feitos, como: 

• Fazer correções na Avenida Centenário para dinamizar o fluxo e possibilitar a 

variedade de modais de transporte 
 

• Priorizar a qualidade do transporte público em todo o município, já que temos 

um eixo central exclusivo de ônibus, que muitas cidades gostariam de ter 
 

• Aumentar a segurança nos terminais e reestruturar os pontos de ônibus dos 

bairros 
 

• Aumentar as linhas de ônibus e horários 
 

• Implantar melhorias em áreas públicas e nos terminais para melhorar a 

acessibilidade de idosos, cadeirantes, pessoas com dificuldades motoras e 

visuais 
 

• Estudar formas de integrar uma ciclovia na Avenida Centenário com os bairros  
 

• Incentivar a multimodalidade, integrando bicicleta aos ônibus, implantando 

bicicletários e permitindo levar a bike no ônibus 
 

• Viabilizar soluções no polígono central para minimizar congestionamentos, 

envolvendo semáforos, estacionamento, sentido de fluxo, entre outros. 
 

• Implantar soluções nas vias arteriais no centro expandido para dar vazão ao 

tráfego em horários de pico: na Álvaro Catão, na Osvaldo Pinto da Veiga, na 

Luís Rosso entre outras. 
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INFRAESTRUTURA 

 

• Ampliar o percentual de cobertura do esgotamento sanitário com a ampliação 

da rede coletora, aumento no número de ligações da área já coberta e 

implantação de sistema alternativos em bairros e loteamentos 

 

• Solucionar problemas no abastecimento de água relacionados à pressão e 

preservação em bairros altos e periféricos 

 

• Desobstruir, recuperar e ampliar as redes de micro drenagem, principalmente 

na área central e promover sua ampliação em áreas periféricas 

 

• Criar programa de monitoramento dos canais e cursos d’água com ações 

permanentes de controle e manutenção da macrodrenagem 

 

• Promover a recuperação viária em todas as áreas do município 

 

• Executar melhorias viárias em pontos de estrangulamento com a implantação 

de obras viárias em várias escalas, com recursos próprios e externos 

 

• Implantar ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas na área central e nos bairros, 

conforme Plano específico 

 

• Estruturar melhor as estradas da cidade e suas conexões com todos os 

municípios do entorno 

 

• Revitalizar a rodovia Jorge Lacerda e promover melhorias nos demais acesso 

ao município 

 

• Conseguir junto ao governo do estado a conclusão do Anel Viário e promover 

melhorias no trecho existente 


