
APRESENTAÇÃO: 

A Florianópolis que queremos para o futuro começa hoje. A Coligação Floripa + Verde e Solidária 

tem como foco principal os objetivos de desenvolvimento sustentável, para capital de Santa 

Catarina, fortalecendo a cultura da sustentabilidade ambiental e social na administração pública 

municipal, na vida social e no universo privado. Neste cenário a gestão pública, tendem a ser 

mais eficientes, responsáveis, transparentes e mais colaborativas. 

 

DR. RICARDO: 

Ricardo Camargo Vieira é médico formado há 18 anos pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) desempenha a Medicina nas áreas de Clínica Médica e Medicina de Família e 

Comunidade. Como servidor público municipal e estadual desde 2004, trabalha nos serviços de 

Clínica Médica do Hospital Florianópolis e do Hospital Governador Celso Ramos e na Unidade de 

Pronto Atendimento Norte em Florianópolis. Além disso, atua na administração da Unimed 

Grande Florianópolis, na auditoria do Sistema de saúde. 

É atualmente vice-presidente da Executiva Municipal do Solidariedade de Florianópolis. Foi 

vereador na capital por dois mandatos, de 2009 a 2016, sendo eleito o mais atuante nos dois 

períodos de representação parlamentar. Durante o período legislativo esteve à frente das 

questões da Saúde do município. Foi também presidente das Frentes Parlamentares de 

Mobilidade Urbana, Assistência Social e Apoio ao Comércio Varejista, autor da Lei Municipal de 

Transparência (a primeira das capitais brasileiras), da Lei Orgânica da Assistência Social de 

Florianópolis e autor da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Por convicção 

e princípios, por todo período de vereança, nunca deixou de atuar como médico.  

 

GUARACI FAGUNDES: 

O atual presidente do Partido Verde de Santa Catarina, Guaraci Fagundes, nasceu em 

Florianópolis e começou sua militância nos movimentos sociais ainda na década de 90. No PV, 

foi membro da Executiva Estadual em Santa Catarina, Secretário de Formação Política de 2003 

a 2006, Secretário de Finanças de 2004 a 2006 e Presidente do PV de Florianópolis no período 

de 2003 a 2008. Foi delegado da Executiva Estadual de Santa Catarina por dois anos. É membro 

do Conselho e da Executiva Nacional na pasta dos Direitos Humanos.  

Líder espiritual Babalaô (sacerdote do Culto de Ifá na religião Iorubá, das culturas Jeje e Nagô), 

Guaraci Fagundes defende os conceitos de um país com uma espiritualidade laica e, para tal, 

participa de conferências, seminários e encontros nestas áreas. Defende a teologia afro para o 

diálogo inter-religioso no combate ao racismo, à xenofobia, à intolerância religiosa e a outras 

formas de discriminação correlatas.  

Recebeu a medalha Zumbi dos Palmares da Câmara Municipal de Florianópolis. É sócio fundador 

dos Teólogos das Religiões Afros e Indígenas (ATRAI). 

Nas eleições de 2010 foi um dos coordenadores de campanha da ambientalista Marina Silva à 

presidência da República, onde também disputou no estado às eleições como vice-governador 

pelo PV. Em 2014 coordenou em Santa Catarina a campanha do médico Eduardo Jorge para 

presidente do Brasil. Em 2018 foi candidato a deputado federal. 



MENSAGEM AOS CIDADÃOS DE FLORIANÓPOLIS: 

Atualmente as ideias políticas parecem ter perdido sua capacidade de inspirar, motivar e militar 

Os Líderes políticos perdem cada vez mais a sua capacidade de liderar. Os entraves políticos são 

criados por padrões morais declinantes das crescentes divisões entre ricos e pobres.  

Estamos diante de um grande impacto real: a atual crise SANITÁRIA, ECONÔNICA E AMBIENTAL, 

favorecendo o aumento das dívidas sociais. A pandemia da Covid-19 revelou de forma brutal o 

abandono, a desigualdades social, a falta de políticas públicas nas periferias, onde sugerir o 

isolamento como forma de prevenção primária, é utopia.  

A falta de amparo a saúde das pessoas, crônico nestas áreas, se revela ainda mais agora que 

vemos uma explosão do desemprego e perda de renda. A falta da dignidade na “qualidade de 

vida”, a degradação nas questões ambientais devido a especulação imobiliária, aumentam a 

cada dia. Florianópolis se destaca nos rankings das cidades de melhor Qualidade de Vida, mas a 

desigualdade social - realidades das novas comunidades, como no bairro dos Ingleses, Rio 

Vermelho, Alto da Caieira, Maciço do Morro da Cruz e Área Continental, exigem ações 

energéticas e urgentes para resolver o déficit habitacional, de saneamento básico e transporte 

coletivo superlotado.  

Este material apresenta o Plano de Governo que a Coligação Floripa + Verde e Solidária 

(SOLIDARIEDADE – PV – PROS) propõem para a cidade e todos os Florianopolitanos que nela 

vivem, estudam e/ou trabalham para o período de 2021 a 2024. Mas nossa visão vai além desse 

período de quatro anos, segue com foco na cidade que queremos para o futuro e para nossos 

filhos e netos, até 2050. 

 

FLORIPA 2030-2050 

Florianópolis precisa ser administrada para os desafios de 2030 e 2050. O Futuro começa hoje! 

 

• 2020 - ONDE ESTAMOS: 

Uma cidade estagnada, presa a uma proteção excessiva, falta de conexões significativas e que 

protege somente os mais ricos. 

 

• 2025 - PRIMEIRA ONDE DE MUDANÇA: 

O Cidadão passa a ser o centro das decisões, com habilitação da participação efetiva e poder de 

decisão. Floripa alinha todos seus projetos para o futuro e ODS (Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável). 

 

• 2030 - FLORIPA DESTAQUE ODS 2030: 

A Cidade supera as metas estabelecidas pela ONU e começa a reverter indicadores históricos, 

gerando riqueza e prosperidade. 

 



• 2040 - FLORIPA CAPITAL DO CONHECIMENTO: 

A cidade alcança uma nova fase de crescimento econômico com a entrada no mercado de 

profissionais do conhecimento e excelência tecnológica. 

 

• 2050 - FLORIANÓPOLIS POLO MUNDIAL DA INOVAÇÃO: 

Muito além da tecnologia, a cidade inova na relações sociais, na proteção ambiental e da vida. 

 

 

VISÃO DA FLORIPA 4.0 

A Floripa do Futuro precisa estar preparada para rápidas adaptações as mudanças e 

necessidades das pessoas. Para isso, a governança deve ser leve, aberta a inovações sociais, 

transparente e inclusiva.  

 

• PESSOAS: 

Potencializar os resultados através de conexões significativas entre as pessoas e a tecnologia, 

para que Floripa seja uma referência na reabilitação harmônica entre o homem, o planeta e as 

mudanças climáticas.  

 

• CONEXÕES SIGNIFICATIVAS: 

Uma cidade que gera riqueza e oferece oportunidades para todos que aqui residem, estudam 

e/ou trabalham. Educação, saúde e segurança abrangente e de qualidade são pilares 

fundamentais para a prosperidade dos próximos 20 anos.  

 

• PROSPERIDADE: 

Conectar o cidadão de forma inovadora com os potenciais econômicos já existentes, preparando 

as gerações futuras para as oportunidades e demandas de mercado e de cidadania.  

 

 

VALORES DA FLORIPA 4.0 - 2030-2050 

A essência da nossa Cidade para um futuro melhor 

 

• CREDIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

Respeito aos servidores e fornecedores, compromissos e legislação na gestão da máquina 

pública. 



• TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

Facilidade de encontrar as informações, a motivação das decisões e a garantia de respeito ao 

uso do dinheiro do contribuinte. 

 

• CONHECIMENTO: 

Respeito ao conhecimento, a ciência, a análise sistemática, inclusiva e plural, aberta a opiniões, 

inovações e a transformações. 

 

• HARMONIA: 

Busca pelo equilíbrio da decisões, pela redução de impactos e reversão de danos. 

 

• JUSTIÇA: 

Proteção e respeito a identidade do indivíduo e seu lugar no mundo e na sociedade. 

 

FLORIANÓPOLIS DO FUTURO 

Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 

Todos projetos propostos serão priorizados e avaliados pelos benefícios gerados em prol do 

encontro das metas para 2030 de desenvolvimento sustentável da ONU. Mais que uma 

promessa de campanha é um compromisso para a cidade que queremos para as gerações 

futuras e para o planeta. 

 

 

GESTÃO BASEADA EM CONHECIMENTO 

A Coligação Floripa + Verde e Solidária tem como foco principal os objetivos de desenvolvimento 

sustentável para nossa cidade, fortalecendo a cultura da sustentabilidade ambiental e social na 

administração pública municipal, na vida social e no universo privado. Neste cenário a gestão 

pública necessita ser mais eficiente, responsável, transparente e colaborativa para gerar 

impacto transformadores e duradouros. 

 

• VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO COMO GERADOR DE RIQUEZA: 

Apoiar e investir em economias locais, solidárias e criativas, favorecendo a geração de trabalho 

e renda. 

 

• USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 



Gestão baseada em dados evidentes entre áreas nobres versus áreas de proteção ambiental, 

invasões, ocupações, tanto na ilha quanto no continental. 

 

• EFICIÊNCIA NA MÁQUINA PÚBLICA: 

Gestão para serviços eficientes, com mecanismos de comunicação e tecnologia, gestão de 

participação cidadã colaborativa. 

 

• CIDADÃO NO CENTRO DAS DECISÕES: 

Participação social nos processos de tomadas de decisões e no acompanhamento dos 

resultados. 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS DO PLANO DE GOVERNO 77+ 

 

1. Promoção da Saúde e da Qualidade de vida: 

Promover a qualidade de vida dos cidadãos e proteger a sua saúde.  Compreendendo que a 

saúde tem determinação social. Agir nos determinantes sociais da Saúde, fortalecer o SUS e 

construir um Sistema de Saúde Universal, integral e equânime, que direcione por meio de 

parcerias e diálogos a utilização dos equipamentos privados de saúde. 

 

2. Educação, Cultura, Conhecimento e Sabedoria:  

Oferecer acesso à educação pública de qualidade e abrangente.  Promover a educação para o 

desenvolvimento humano e para a vida. Fomentar no município a educação habilitadora para 

um futuro pleno, com inclusão digital, geradora de conhecimento, prosperidade, sabedoria e 

cultura para todos.  

 

3. Proteção Social, Segurança e Justiça: 

Proteger a vida por meio da Justiça Social e da equidade.  Defender as plenas condições para o 

desenvolvimento humano, valorizando as políticas de assistência social e segurança pública. 

Superar as habilidades sociais individuais com promoção da harmonia entre a proteção da vida, 

do desenvolvimento econômico, do patrimônio e do meio ambiente. 

 

4. Infraestrutura e Planejamento Urbano: 

Desenvolver a cidade com planejamento e infraestrutura adequada. Crescer, melhorar e 

preservar a cidade com inteligência e efetividade em todos os bairros e regiões. Potencializar a 



proteção ambiental, a vida comunitária, a mobilidade urbana multimodal, a conexão entre as 

pessoas e conectividade da cidade com o mundo. 

 

5. Economia, Desenvolvimento, Inovação e Inteligência: 

Habilitar o desenvolvimento da sociedade como pilar de sustentação essencial da cidade, 

estimulando o empreendedorismo, a criatividade, a inovação, a tecnologia e a inteligência. 

Reduzir a burocracia e dependência dos cidadãos pelo governo. Criar um ambiente de negócios 

próspero e transparente, com ênfase no turismo, tecnologia e serviços, regulando as relações 

significativas para a cidade e a proteção social e ambiental. 

 

6. Meio ambiente e Sustentabilidade: 

Conservar o meio ambiente natural, os ecossistemas, os mananciais e todas as formas de vida. 

Promover a ocupação sustentável da cidade. Implementar o pleno saneamento ambiental em 

Florianópolis e assegurar a disponibilidade, o acesso e a gestão sustentável dos recursos hídricos 

e de alimentos de qualidade, com estímulo a agricultura urbana. Promover o uso de energias 

sustentáveis, o reuso de recursos e a reciclagem como eixos políticos. 

 

7. Transparência, Participação e Eficiência: 

Promover a participação social e a transparência como modus operandi e eixo norteador e 

transversal de todos os setores e políticas públicas municipais.  Implementar metodologias de 

controle social onde a eficiência do processo será sua diretriz principal. Digitalização de todos 

os processos na prefeitura, constituir a eficiência como a principal qualidade da administração 

municipal. 

 

MENSAGEM FINAL 

Os ventos da mudança para a Floripa do Futuro começam a soprar. 

Nosso propósito é que os cidadãos de Florianópolis tenham acesso a melhor qualidade de vida 

que a cidade pode oferecer. Para isso é tão necessária a mudança de gestão efetivada com 

ênfase numa reforma administrativa profunda e inteligente. O desenvolvimento social e 

econômico trará benefícios a todos. O principal intuito deste Plano de Governo trata-se de 

oportunizar ao povo de florianopolitanos uma nova maneira de governar, de forma clara, 

honesta, justa e eficiente.  

 

Todos unidos por uma Florianópolis melhor! 

Floripa + Verde e Solidária. 

Dr. Ricardo 77 – Prefeito   /   Guaraci Fagundes – Vice 

 



EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA COLIGAÇÃO FLORIPA +VERDE E SOLIDÁRIA 

 

Coordenador Geral - SD: 

Marco Fernandez (48) 98804-2973  

 

Coordenadora Geral - PV: 

Fernanda Vaz (48) 99665-1573 

 

Coordenação de Plano de Governo: 

João Vicente Scarpin - (48) 99947-2383 

 

Coordenação de Comunicação: 

Marcelo Kampff (48) 99635-3474  

 

Presidente Municipal Solidariedade: 

Gilberto Martins Vaz - (48) 99972-7644 

 

Presidente Estadual Partido Verde: 

Guaraci Fagundes - (48) 99662-0304 

 

Presidente Estadual Pros 

Francisco Camargo - (48) 99947-2385 


