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APRESENTAÇÃO 

 

Todos que na nossa Florianópolis vivem e consolidam este espaço como o ideal 

para suas vidas e adequado para seus familiares e amigos, querem ouvir sua 

própria voz fundamentando as decisões que fixam os rumos desta querida Cidade. 

Para isto, a proposta do PATRIOTA ,encontra-se pautada em um novo 

comportamento no Agir e Administrar, fundamentada em um modelo de gestão 

VOLTADO Á EFICÁCIA, TRANSPARÊNCIA, DESBUROCRATIZAÇÃO E A 

expansão urbana sustentável evitando a metropolização da pobreza; a mobilidade 

urbana, que necessita ser amplamente discutida com os municípios que compõem 

o núcleo urbano da Região Metropolitana da Grande Florianópolis; o modelo de 

educação que prepare o indivíduo para o amplo exercício cidadania; entre outros 

aspectos da vida em sociedade local e regional.  

Assim, a gestão PATRIOTA, quer ser reconhecida por defender alguns princípios 

básicos para o funcionamento orgânico da cidade, sendo eles: 

 

I. MOBILIDADE 

Diversificação dos modais de transporte com plena integração, atendendo 

diferentes critérios de viabilidade (econômica, social, técnica e financeira) que 

resolvam o atual problema de mobilidade urbana no município, antecipando-se em 

relação à demanda futura; 

 

II. HABITAÇÃO 

Análise do Plano Diretor de Florianópolis com identificação dos pontos 

burocráticos, bem como, de antigos vícios e problemáticas envolvendo a 

fiscalização, para que se possa avançar em uma política de regularização com total 

proteção ao meio ambiente e, dessa forma, proporcionar um desenvolvimento real 

da cidade de forma sustentável, gerando habitação adequada ao modelo de cidade 

turística com zoneamento e carga de suporte adequados; 
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III. SAÚDE 

Modelo de Saúde adequado à população incentivando programas de promoção à 

saúde, como prevenção no tratamento de doenças crônicas, assim como, um 

programa eficiente de conscientização para crianças e adolescentes em relação à 

dependência química, além da busca para uma solução definitiva no que tange o 

número expressivo (e crescente) de cidadãos em situação de rua, que conduzem 

suas vidas baseados na súplica financeira para manutenção de sua completa 

dependência em relação às drogas; 

 

IV. EDUCAÇÃO 

Escolas no modelo Cívico Militar, dentro do possível, incentivando a cidadania, a 

disciplina e promovendo responsabilidade por meio da educação de qualidade, 

com o devido reconhecimento aos professores, investimento em estruturas das 

escolas, programas de acessibilidade e inclusão, completo repúdio à 

ideologização, serviços de proteção à alunos contra quaisquer tipos de criminosos 

(traficantes, sequestradores, pedófilos) e programas de conscientização da 

população em relação ao combate à poluição e depredação do bem público e 

privado, ou seja, respeito ao próximo; 

 

V. EMPREGO E RENDA 

Emprego e renda: incentivar o empreendedorismo, aprimorando e ampliando o já 

existente Programa Floripa Empreendedora, auxiliando no crescimento de novos 

negócios com expansão de modelos de gestão de negócios voltados ao turismo e 

a industrialização, visando o aumento do PIB da cidade e, principalmente, a criação 

de empregos e maior distribuição de renda, com fomento de empresas limpas 

(principalmente de tecnologia) que queiram se instalar no município, respeitando o 

zoneamento e carga de suporte; 

 

VI. PESSOAS 

Se conectar ao cotidiano dos munícipes quer dizer ser transparente, falar a verdade 

sempre e ter um canal aberto de comunicação com o cidadão que paga imposto e 

merece receber de volta um serviço de qualidade, portanto, propor uma 

transparência total através de prestações de contas (físicas – atividades 

desenvolvidas/financeira – gastos realizados), além de ter a população como a 

verdadeira fiscal da cidade, onde todos possam ter voz através deste canal. 
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Para garantir este novo comportamento no Agir e Administrar, o PATRIOTA 

aplicará uma visão de futuro à gestão pública municipal que ofereça continuidade 

às ações públicas, mediante o reconhecimento de indicadores de desempenho da 

qualidade de vida que correspondam aos anseios da população que hoje vive em 

nossa cidade, e aquelas que estão por vir, para que o futuro da cidade dependa 

das escolhas feitas no momento presente. 

 

 

 

 

 

 

  

EFICÁCIA

TRANSPARÊNCIA

DESBUROCRATIZAÇÃO
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O PARTIDO 

O PATRIOTA, pessoa jurídica de direito privado, sendo partido político de 

caráter nacional e autônomo, é organizado em conformidade com a lei e os 

postulados da ordem e da probidade, por prazo indeterminado, tem como 51 o 

número da sua legenda; tem sede central, foro e domicílio em Brasília-DF e 

poderá abrir subsedes em qualquer localidade do país. 

O partido também poderá ser conhecido como o Partido de “Centro” e seus 

filiados ao partido serão conhecidos como “Patriota”.  

O PATRIOTA somente poderá ser denominado pelo seu nome completo; 

portanto, inexistindo abreviatura de sua denominação. 

O PATRIOTA tem por objetivo participar de eleições livres e democráticas, 

a fim de promover valores basilares, portanto, conservadores, patrióticos e 

cristãos, respeitando os demais credos, por meio da ação política de seus 

representantes e filiados, resguardando-se a soberania nacional, o regime 

democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais insculpidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil. Abarca projetos que estejam 

voltados à utilização inteligente dos recursos físicos, protegendo-os por serem 

essenciais para a preservação da espécie humana e animal.  

O PATRIOTA também defenderá a sustentabilidade na economia, saúde, 

educação, segurança e em todas as áreas da necessidade humana e animal, 

sendo também reconhecido como o Partido da Sustentabilidade. 

O PATRIOTA exige de todos os seus filiados o compromisso na defesa 

dos pontos abaixo indicados, sob pena de declaração de infidelidade partidária, 

com todas as consequências legais e estatutárias aplicáveis:  

I. defesa incondicional da democracia; 

II. proteção à vida desde sua concepção;  

III. combate à promoção e à legalização das drogas; 

IV. valorização da família, respeitando-se o direito individual de cada 

cidadão quanto à sua vida privada;  

V. promoção de educação pública e privada de qualidade, com foco em 

ensino científico e técnico, e que valorize a disciplina e o ensino 
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cívico; 

VI. liberdade de expressão e de imprensa; 

VII. promoção de governo fiscalmente responsável e desburocratizado;  

VIII. promoção de economia livre e baseada no direito de propriedade 

privada; 

IX. prioridade à segurança pública e nacional;  

X. apoio à agricultura e ao agronegócio;  

XI. apoio à industrialização de matérias primas no país;  

XII. promoção das demais diretrizes constantes no programa partidário 

do PATRIOTA. 

 

1.2. O MUNICÍPIO 

A cidade de Florianópolis completou 347 anos no dia 23 de março de 

2020. O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) atraente (0,847 – PNUD1 /2010), exigindo permanente atenção para com 

políticas públicas, especialmente no que diz respeito a mobilidade, rede de 

saúde, emprego e renda. No entanto, há um dado preocupante quando 

comparamos o crescimento da cidade com outros municípios vizinhos, ou 

mesmo com o próprio estado de Santa Catarina, assim como apresentado no 

Quadro 1. 

  

Quadro 1 - Comparativo de crescimento entre municípios 

 

 

Florianópolis encontra-se dividida em 5 regiões, 13 distritos e 85 bairros, 

que em sua maior parte ocupa a porção insular, com a região continental 

compreendendo 2,77% do território municipal e concentrando vários bairros, 

como Estreito, Capoeiras, Vilas São João, Jardim Atlântico, entre outros, 

fazendo divisa com o município de São José, conforme a Figura 1. 

Município 1991 2000 2010 Crescimento

Florianópolis 0,681 0,766 0,847 24,4%

São José 0,626 0,718 0,809 29,2%

Palhoça 0,541 0,656 0,757 39,9%

Santa Catarina 0,543 0,674 0,774 42,5%
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Figura 1 - Bairros de Florianópolis 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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 O distrito Sede, compreende os bairros da região central, entre outros, 

Agronômica, Saco dos Limões, Pantanal e Trindade. A região Norte da Ilha 

corresponde aos distritos de Santo Antônio de Lisboa, Canasvieiras, Cachoeira 

do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho e Ratones. A região Leste da Ilha 

alcança os distritos de São João do Rio Vermelho, Barra da Lagoa e Lagoa da 

Conceição. A região Sul da Ilha engloba os distritos de Campeche, Pântano do 

Sul e Ribeirão. Os 12 distritos são: Barra da Lagoa, Cachoeira do Bom Jesus, 

Campeche, Canasvieiras, Ingleses do Rio Vermelho, Lagoa da Conceição, 

Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa, São João 

do Rio Vermelho e o distrito Sede. 

Atualmente Nossa Florianópolis é povoada por pouco mais de 420 mil 

pessoas. Somente na última década, teve um crescimento populacional de 

23,2% na última década (IBGE 2000/2010), muito maior do que os município 

vizinhos. Para um futuro próximo, em 2035, o IBGE estima que a população de 

Florianópolis alcance 800 mil pessoas, conforme Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - População de Florianópolis 1980/2030 

Fonte: Campanário, IPUF (2007) 
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Há vários motivos para este crescimento, dentre outros, destaca-se 

segundo o IBGE, nossa condição de polo turístico, que contempla, além da 

presença de um harmonioso meio ambiente, sobretudo por suas belezas 

naturais, o modo de viver e de agir do nosso povo.  

À frente do poder executivo do município, é pretensão do PATRIOTA, 

oferecer serviços públicos calcados na transparência e que proporcionem uma 

evolução sustentável, com respeito ao cidadão e valorização da cultura e do 

modo de viver e agir do florianopolitano, estimulando o amplo desenvolvimento 

municipal  com equipamentos e obras estruturantes que contemple a 

organização regional do aglomerado urbano que abrange nossa Capital e 

municípios vizinhos, principalmente, Biguaçu, Palhoça e São José, que totalizam 

um grande contingente populacional, principalmente no que diz respeito à 

mobilidade urbana que integra estes municípios, sendo Florianópolis a Capital 

do Estado, tem um papel fundamental de responsabilidade com todos para ser 

o alicerce da região metropolitana.  

Em relação a irregular distribuição de ocupação, através da Figura 2 é 

possível notar que as maiores densidades demográficas se localizam distantes 

umas das outras e, algumas delas, em regiões de difícil acesso em virtude da 

geografia da ilha, como os bairros ao leste, os quais têm acesso somente pelo 

morro da Lagoa da Conceição, ou dando uma volta extensa pelo norte e 

descendo pelo bairro do Rio Vermelho.  

 Isso mostra a necessidade de uma melhor conexão entre os bairros da 

cidade, favorecendo uma mobilidade mais ampla e livre, a qual pode ser 

realizada através de uma modernização da infraestrutura, com o adendo de 

novos modais que possam trazer segurança, velocidade e, simultaneamente, 

uma nova forma de enxergar a cidade, de forma sustentável, moderna e, acima 

de tudo, inteligente. 
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Figura 2 - Distribuição populacional 

Fonte: IBGE 

 

 Dessa forma, este plano de governo apresenta questões de extrema 

relevância, as quais vêm sendo analisadas para a constante busca de soluções 

por profissionais selecionados, com relevante gabarito, para que que propostas 

viáveis (econômica, financeira e técnica) continuem surgindo e trazendo 

soluções reais para Florianópolis. 
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2. ORIENTAÇÕES RELEVANTES 

 

2.1. RETORNO DE IMPOSTOS E TRANSPARÊNCIA 

A principal indignação que o cidadão possui hoje é o fato de não ver o 

retorno de seus impostos. Já foi realizada uma pesquisa que mostrou que a 

maior insatisfação das pessoas não é o pagamento de impostos em si, mas o 

fato de não ver o seu dinheiro sendo usado para o benefício da cidade, mas sim 

para benefícios à classe política. 

Como já é de conhecimento notório, o retorno dos impostos deve vir com 

o aumento da qualidade de vida na cidade, com disponibilidade de verbas para 

obras de infraestrutura, segurança, saúde e educação. Mesmo não havendo 

dúvidas sobre isso, parece que esquecer de seus eleitores e dar mais atenção a 

si se torna muito mais forte no sentimento de alguns parlamentares. 

Portanto, o partido acredita na transparência, com a prestação de contas 

sobre todas as atividades desempenhadas pelo Poder Público. A partir do 

momento que se assume um papel de “servidor do povo”, este deve divulgar em 

riqueza de detalhes todo o seu trabalho. 

 

2.2. FISCALIZAÇÃO 

Falar em perda de referência é falar sobre o acúmulo de problemas na 

cidade que se perpetuam ao longo dos anos. Este termo tem origem na “perda 

da noção do absurdo”, a qual começou a se popularizar há alguns anos e, cada 

vez mais, reflete bem a situação em inúmeros municípios no Brasil. 

Atualmente, quando o cidadão passa por buracos ou irregularidades na 

calçada, quando dirige por um asfalto ruim, quando nota algum lixo na rua, entre 

muitos outros exemplos, não há mais um sentimento de incomodação porque 

todos já se habituaram a isso. Da mesma forma, quando algum parlamentar 

comete uma irregularidade e o cidadão não reclama ou toma alguma atitude, 

significa que já está acostumado ao problema e não se importa mais. 

Em resumo, o melhor fiscal de um município é a sua própria população, 

no entanto, ela precisa ter voz ativa. Precisa ter a certeza de que poderá exigir 

mudanças e/ou correções, sempre que presenciar algum problema. 
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 Por esse motivo, o partido acredita em um canal de comunicação direta 

com o cidadão, aonde o mesmo poderá ser o verdadeiro fiscal e exigir, a 

qualquer momento e em qualquer lugar: o conserto de uma calçada ou de 

alguma via pública; apontar a deficiência em algum serviço; abuso de poder por 

alguma entidade, ou quaisquer outros serviços ou deveres por parte da 

Prefeitura. Isso significa viver com dignidade e ser um fiscal da qualidade de vida 

em seu próprio habitat. 

 

2.3. MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE 

Em uma pesquisa realizada em 2016, 81% dos eleitores em Florianópolis 

mostraram que possuem a consciência de que a mobilidade urbana é o principal 

tema a ser discutido pelos candidatos à Prefeitura da cidade. Já estamos em 

2020 e o tema continua sendo exatamente o mesmo. O partido conta com 

especialistas que estudam e trabalham com este tema há alguns anos, 

realizando estudos e projetos para diversas cidades e a conclusão é a de que 

que cada município possui uma estrutura única. Cada cidade possui 

características geográficas distintas e precisa ser analisada de forma 

individualizada. Não é possível querer trazer para a cidade alguma solução que 

se tentou em algum outro local. É necessário realizar estudos adequados para 

cada caso, inserindo diversas formas de solução e comparando-as para 

identificar qual solução se encaixaria melhor, qual traria um retorno do 

investimento mais apropriado, qual se adaptaria melhor à geografia da cidade, 

ou seja, qual traria mais benefícios para a população da respectiva cidade. 

Florianópolis é uma ilha estreita que possui uma distribuição populacional 

irregular, a qual se conecta por corredores onde a trafegabilidade se torna pior a 

cada ano. Em virtude da estrutura física da cidade, pela sua ocupação inicial dos 

bairros, aonde o acesso era realizado através do mar, pela explosão demográfica 

vivida nos períodos sazonais e, principalmente, pelo padrão da malha viária em 

espinha-de-peixe, a respectiva cidade não consegue ter vazão em inúmeros 

trechos, prejudicando os cidadãos e, consequentemente, afastando turistas. No 

entanto, o aumento de faixas não resolve o problema, apenas “empurra o rojão” 

para frente. A solução definitiva envolve uma otimização do transporte público 

que, através de linhas troncais independentes da malha viária, resulta em rigor 
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de horário e aumento da velocidade e capacidade. Além disso, o valor da 

passagem precisa ser calculado de forma inteligente pois hoje, dependendo da 

distância a ser percorrida, fica muito mais barato pagar o combustível e ir com o 

carro do que pagar duas passagens (ida e volta). 

Obviamente, a trafegabilidade não é somente o transporte público, e sim, 

tudo o que passa pelas vias da cidade, como carros e caminhões.  

A ideia seria implantar em Florianópolis uma cultura europeia, onde o 

transporte público é a melhor opção. Remover esta total dependência do veículo 

motorizado individual e mostrar que a utilização de transporte público é muito 

mais econômica, menos estressante e, acima de tudo, mais sensata para o dia 

a dia.  

 

2.4. INSEGURANÇA 

Quem nunca se sentiu ameaçado dentro da própria cidade, dentro de seu 

próprio bairro e, até mesmo, dentro de sua própria casa? O crime, independente 

da esfera, precisa ser combatido com o máximo de rigor. Há locais em 

Florianópolis, turísticos ou não, os quais são extremamente difíceis de serem 

frequentados atualmente em virtude da falta de segurança. Um dos vários 

exemplos é o Parque do Morro da Cruz, que é extremamente belo, mas poucas 

pessoas se atrevem a ir. Outros locais podem ser citados, como algumas regiões 

do centro, as pontes onde muitos pedestres e ciclistas já foram assaltados, 

algumas praias a noite, bairros e, principalmente, a própria UFSC. Assaltos e 

estupros são comuns em nestas regiões e, justamente por isso, precisamos 

mudar esta cena.  

Florianópolis precisa ser um lar onde as pessoas se sintam livres e felizes, 

e não prisioneiros em suas próprias casas, como já acontece em outras capitais 

do país. É necessária uma intensificação da luta para que bandidos não se 

sintam à vontade na cidade.  
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3. ESCOPO DO PLANO DE GOVERNO 

 
“O PATRIOTA de Florianópolis, por meio deste Plano de 

Governo, torna público o interesse em administrar 

Florianópolis, a Capital de todos os catarinenses, 

elegendo como prioridade absoluta a reorganização da 

cidade, a gestão pautada em resultados e o aumento 

significativo na qualidade dos serviços públicos, 

orientados pela tríade, EFICÁCIA, TRANSPARÊNCIA E 

DESBUROCRATIZAÇÃO”. 

 

Neste contexto, entregamos a todos os florianopolitanos este documento 

que firma nossos compromissos de Candidato à Prefeitura de nossa 

Florianópolis. O aumento da população e a expansão da cidade, que nas últimas 

décadas se mostra desordenada, deve ser objeto de acompanhamento e 

devidas intervenções com a implantação de novos serviços e equipamentos 

públicos e o redesenho dos atuais, que possibilitem o pleno desenvolvimento 

das atividades sociais, culturais e cívicas em cada localidade na região 

metropolitana. O PATRIOTA entende que todos os esforços da municipalidade 

devem estar voltados para medidas e instrumentos capazes de consolidar e 

aprimorar a democracia, respeitados os esforços de cada CIDADÃO.  

Para o PATRIOTA, a proposta da “CIDADE SEM CORRUPÇÃO” para 

Florianópolis é um compromisso com o eleitor que confia seu voto como uma 

procuração em branco ao gestor. Medidas de controle do gasto público e revisão 

de prioridades nos investimentos, são viáveis e factíveis, contudo, há 

necessidade de redimensionar os indicadores de acordo com a realidade, sem 

comprometer os serviços e equipamentos públicos necessários ao 

funcionamento básico da cidade. 

O PATRIOTA, tem a preocupação com a REGIÃO METROPOLITANA DA 

GRANDE FLORIANÓPOLIS (RMF) Florianópolis. Precisamos entender a 

importância desta região no contexto da administração pública, visando alcançar 

níveis de desenvolvimento compatíveis com a qualidade de vida esperada e 

desenvolvimento econômico sustentável compatível com os parâmetros 

estabelecidos mundialmente. A Região Metropolitana da Grande Florianópolis, 
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foi criada por meio da Lei Complementar Estadual n°495 de 2010, com seu 

núcleo urbano abrangendo nove municípios do entorno da Capital do Estado: 

Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, 

Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro de 

Alcântara. Diversos são os fatores que influenciam na atração migratória com 

destino à RMF, tais como: questões relacionadas à capacidade de inserção no 

mercado de trabalho, especulação imobiliária, preço da terra e dos aluguéis, 

formação acadêmica, entre outros, cujos desdobramentos geram pressões 

sobre a estrutura de serviços públicos da região, refletindo em problemas de 

ordem econômica , claro zoneamento do espaço urbano baseado nas classes 

por renda.  

Para equilibrar estas distorções e caminhar para um cenário futuro que 

contemple um desenvolvimento equilibrado, em que se busque a redução das 

desigualdades regionais, a melhoria das condições habitacionais, a utilização de 

incentivos técnicos, financeiros e fiscais, há necessidade de estabelecer alguns 

objetivos:  

• planejamento regional para o desenvolvimento sustentável e integrado 

dos municípios; 

• cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante 

descentralização de recursos; 

• prestação integrada de serviços públicos como transporte coletivo, 

mobilidade urbana e saneamento básico; 

• definição do sistema viário intrarregional 

• bem como indicadores que mensurem, monitorem e avaliem o 

desenvolvimento da sustentabilidade e que propiciem informações 

capazes de apoiar a tomada de decisão pelos gestores públicos. 

Estas informações, compartilhadas entre os diversos órgãos municipais, 

com a devida comunicação e transparência, possibilitarão a manutenção e 

readequação da estrutura existente, possibilitando a criação de novos serviços 

e equipamentos que atendam de forma mais ágil e dinâmica as necessidades da 

população, satisfazendo também o mercado.  

Na execução dos princípios do PATRIOTA, a gestão abraçará os 
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aspectos, orgânico, formal e material. Mas terá presente outros parâmetros 

legais estabelecidos na Constituição Federal – Capítulo IV: Artigos 29 A 31; 

Constituição Estadual – Capítulo II: Artigos 15 A 20;Lei Orgânica do Município; 

e na Lei Complementar Nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal. A estratégia 

da gestão municipal estará focada na articulação e cooperação Inter setorial 

(Saúde, Educação, Mobilidade, Assistência Social, Sustentabilidade, e outras 

áreas) e intermunicipal (Região Metropolitana da Grande Florianópolis). 

Nessa perspectiva se insere o Compromisso de Gestão para todos os 

dirigentes dos serviços públicos, nele constando as respectivas ferramentas a 

serem assumidas pelas diversas Secretarias e Órgãos municipais perante o 

Chefe do Poder Executivo. 

 

3.1. CRESCIMENTO ORDENADO 

Adoção de políticas públicas que visem direcionar o crescimento 

populacional entre as distintas localidades, embasado em acordos e protocolos 

intermunicipais para gestão da área metropolitana, assumindo a posição de que 

os esforços compartilhados com representantes organizados da sociedade civil 

facilitam o desenvolvimento de ações locais e regionais. 

Portanto, torna-se extremamente necessário uma revisão detalhada do 

Plano Diretor, para que possa haver a diminuição da burocracia com 

mecanismos inteligentes e, obviamente, on-line, visando a diminuição de 

construções irregulares e, simultaneamente, uma proteção definitiva e eficaz do 

meio ambiente. Invasão de áreas com crescimento desordenado é uma 

realidade que nunca foi resolvida com o passar dos anos. O número de pessoas 

vivendo em situação semelhante a regiões no Haiti continua crescendo 

aceleradamente e a falta de fiscalização e de força policial permitem que a cada 

dia mais áreas verdes sejam tomadas e invadidas. Obviamente, isso acarreta 

em ligações clandestinas de energia e de água e, consequentemente, esgoto 

sendo jogado a céu aberto, colocando muitos em situação de risco, além de 

poluir a natureza já degradada pelas invasões. 

Para piorar a situação, muitas regiões acabam se tornando focos de 

violência e de vendas de drogas, onde o poder do estado fica completamente 

restrito, pois as leis que passam a imperar são das facções criminosas. 
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3.2. OPORTUNIDADES ECONÔMICAS  

Descentralização e diversificação das oportunidades, enaltecendo as 

inovações tecnológicas e sociais, incentivando o empreendedorismo e a 

criatividade, criando centros de oportunidades. 

 

3.2.1. Industrialização 

Analisando a situação dos municípios catarinenses (e em todo o território 

nacional), verifica-se que há uma diferença descomunal entre o PIB daqueles 

que exportam matéria-prima e dos que exportam o produto acabado.  

De posse destas informações, o município de Florianópolis precisa deixar 

urgentemente essa prática colonialista, adotada há muitos anos, para se 

industrializar, aumentar o número de empregos e, consequentemente, ter um 

acréscimo significativo em seu PIB.  

Um dos exemplos que poderiam alterar o cenário em Florianópolis é a 

produção da macroalga no Sambaqui. Essa alga está em estudo desde 2009 e 

é a matéria prima para a criação da Carragenana, um espessante usada pelas 

indústrias químicas e alimentícia. No entanto, enquanto exportamos a alga, 

somente em 2015, o Brasil importou 1.836 toneladas de Carragenana ao custo 

de 16 milhões de dólares. Ou seja, um produto que poderia ser produzido em 

Florianópolis e exportado para todo o planeta. 

Outros exemplos seriam produtos da maricultura, que saem daqui para 

serem industrializados em Itajaí. 

Sendo assim, o incentivo para o início do desenvolvimento industrial em 

Florianópolis poderia mudar a vida de muitas pessoas e impulsionar ainda mais 

a economia da cidade. 

 

3.3. SAÚDE  

Melhorar o sistema integrado para atendimento e pacientes nos Postos 

de Saúde com agendamento on-line de consultas e exames e acompanhamento 

das solicitações feitas pelo cidadão; Ampliar o Centro de Referência para 

Proteção Animal visando: Facilitar acesso à orientação sobre as ações dos 

programas públicos; Criar um Cemitério e/ou Crematório Públicos, mediante 
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concessão da exploração pela iniciativa privada. 

 

3.3.1. Atividade Física 

 Florianópolis é uma cidade onde se respira natureza e atividades físicas. 

Locais como a Beiramar (insular e continental), parque de coqueiros e tantas 

outras praças, trilhas e praias, são perfeitos para a prática de atividade física. 

Além dos locais já citados, a cidade ainda conta com uma agenda anual repleta 

de eventos esportivos, os quais são realizados nos mais diversos espaços 

fantásticos que existem por aqui. 

         No entanto, mesmo com todas essas belezas naturais, SC ainda consta 

em quarto lugar no número de óbitos por estresse e maus hábitos, com uma taxa 

de 6.35 óbitos por 100 mil habitantes, em uma pesquisa realizada pelo Ministério 

da Saúde. Ou seja, há um grande relaxamento por parte da população em virtude 

de ter um tesouro ao seu lado e nunca utilizá-lo. É como aquela ingrata verdade, 

onde nos acostumamos a ter praias tão perto, mas nunca vamos, pois sabemos 

que elas estarão sempre ali e no outro dia “tentaremos ir”... 

         Creio que seja necessário realizar mais campanhas a favor da prática de 

atividades, talvez realizando parcerias com academias, clubes ou outras 

entidades, na intenção de estar sempre mostrando os benefícios de uma vida 

saudável e ativa, ao invés do encorajamento (quase endeusamento) constante 

que existe desde cedo na vida de jovens, para a “prática” de Netflix e/ou jogos 

online. 

 

3.3.2. Dependentes Químicos 

 Primeiramente, se nota a necessidade urgente de programas eficientes 

para crianças e adolescentes. Os jovens precisam entender a gravidade dos 

problemas que drogas podem trazer, não somente para suas vidas, mas também 

para suas famílias. Todos os quadros clínicos decorrentes do uso de substâncias 

devem ser abordados desde cedo nas escolas. Somente assim, tendo plena 

consciência dos malefícios, o jovem poderá ter condições de se manter afastado 

das drogas. 

 De acordo com uma pesquisa realizada pela ALESC, Santa Catarina 

conta hoje com algo em torno de 125mil dependentes químicos, mas somente 
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10% buscam algum tipo de tratamento para reabilitação. A Prefeitura ampliou o 

atendimento aos dependentes, em situação de crise psiquiátrica devido ao uso 

de álcool e outras drogas, no entanto, a procura ainda é baixa. É necessário 

conscientizar estas pessoas a buscar ajuda e isso só pode se dar através de 

campanhas maciças em televisões, escolas, universidade e outras repartições 

públicas, além de eventos em praças com shows e apresentações. 

 

3.4. SANEAMENTO 

Florianópolis vem amargando seguidas (e significativas) quedas no 

ranking nacional de saneamento. Mais uma vez, a capital caiu no ranking e agora 

encontra-se na 58ª posição, atrás de outras capitais como Boa Vista-RR, 

Palmas-TO e Salvador-BA, além de cidades como Caruaru-PE, Carapicuíba-SP, 

São José dos Pinhais, entre outros. São péssimos índices no atendimento de 

esgoto e, sobretudo, em seu tratamento. Enquanto a evolução do atendimento é 

tímida (7,88), a do tratamento chega a ser negativa (-0,28). 

 

Quadro 2 - Evolução no atendimento total de esgoto 

 

 

Quadro 3 - Evolução no tratamento de esgoto 
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A abrangência total, tanto no atendimento, quanto no tratamento do 

esgoto, faria com que Florianópolis tivesse uma redução significativa na 

contaminação e, consequentemente, internações hospitalares. Um exemplo 

disse é a região do Triângulo Mineiro, onde Uberlândia e Uberaba chegaram em 

2018 com índices em praticamente 100% de esgoto coletado e tratado. De 

acordo com o Instituto Trata Brasil, caso a população tivesse acesso à coleta de 

esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de 74,6mil internações em todos 

o país por ano, atingindo uma redução de 21%. Nestas duas cidades, após 

atingir essa marca de 100% de coleta e tratamento, as cidades não tiveram mais 

registros de doenças gastrointestinais relacionadas à qualidade da água. Isso 

gerou um impacto positivo no pronto socorro das cidades, aliviando o sistema de 

saúde. 

Portanto, é necessário reavaliar o contrato de prestação de serviços do 

município com a CASAN, bem como acordos entre municípios da Grande 

Florianópolis para utilização dos recursos hídricos disponíveis para 

abastecimento, bem como, trabalhar para reduzir a perda de água que hoje 

encontra-se em 43%. 

 

3.5. RECICLAGEM E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Atualmente, cerca de 212mil toneladas de resíduos sólidos por ano são 

movimentados pela COMCAP. Para tal, são necessários 25 caminhões por dia 

para levar todo esse volume ao aterro sanitário de Biguaçu e, deste volume, 

apenas 7,5% são reciclados. 
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Aterros sanitários precisam de uma estrutura muito robusta para serem 

eficientes, com tanques para tratamento de chorume, camadas em cima de 

camadas para o lixo e, canalização de gás para geração de energia. No entanto, 

isso acarreta incontáveis custos, como sociais, ambientais, econômicos e 

políticos, entre outros. 

No entanto, a vida útil de um aterro é de apenas 10 anos, sendo que 

alguns não chegam nem a isso. Após esgotar sua capacidade, é necessário 

realizar o fechamento do local e adotar medidas para tentar amenizar os 

impactos ambientais, como o reflorestamento do local. Para se ter uma noção 

de comparação, o aterro de Biguaçu já se encontra com 16 anos. 

Levando em consideração essas questões, precisamos adotar uma nova 

estratégia para lidar com os resíduos, como o aproveitamento energético 

provindo de tratamentos térmicos e biológicos. Tal tecnologia é amplamente 

usada em países como Alemanha e Japão, onde a cultura de reciclagem faz 

parte da vida das pessoas e o reaproveitamento do lixo gera energia para muitas 

cidades, diminuindo em quase 100% o impacto ambiental na natureza. 

Além de estar amparado pelo MDL (Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo), definido pelo artigo 12 no Protocolo de Quioto, o aproveitamento 

energético dos resíduos ainda é uma alternativa para a obtenção de créditos de 

carbono. 

 
“O aproveitamento energético de RSU é uma alternativa 

para obter créditos de carbono através da redução das 

emissões de GEE que seriam originadas na 

decomposição do lixo disposto em lixões ou aterros sem 

recuperação de metano e também por substituir a 

necessidade de geração de energia a partir de fontes 

fósseis. A localização da planta de aproveitamento 

energético também poderá influenciar na quantidade de 

créditos de carbono gerada. Aquelas que apresentarem 

maior proximidade com os centros geradores de resíduos 

reduzirão as emissões do transporte de RSU.” 

 

A energia gerada através do sistema torna o projeto economicamente 

viável, além de gerar ainda mais empregos formais na cidade. 
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3.6. TURISMO, CULTURA E ESPORTE 

Criar política de incentivo ao turismo com valorização da cultura local para 

bares, restaurantes, levando em conta a fachada e oferendo benefícios fiscais 

para aqueles que manterem a cultura em suas fachadas, bem como melhorar as 

trilhas ecológicas, com sinalização adequada (em português, espanhol e inglês), 

recadastramento de guias de turismo, instalação de lixeiras, instalação de 

banheiros públicos, cobrança de taxa de uso para manutenção da infraestrutura;  

Revitalizar as Trilhas e Caminhos históricos  Revitalização e preservação das 

trilhas historicamente utilizadas pelas comunidades, por meio de atuação em 

parceria com empresas Privadas, Escolas Públicas e  Trade turístico.  Criação 

dos espaços públicos distritais exclusivos para caminhadas e corridas (pedestres 

e ciclismo) estabelecendo diretrizes para participação dos serviços privados e 

afins. 

Conversando com alguns trabalhadores informais, nota-se claramente 

uma grande dificuldade por parte da maioria em se manter após a temporada de 

verão. Muitos acabam sucumbindo a qualquer tipo de trabalho, às vezes em 

péssimas condições e, ainda por cima, com uma remuneração não muito 

atraente. 

Tal problema, leva muitos trabalhadores a situações degradantes, ou 

situação de rua ou, algumas vezes, a caminhos não tão honrados (crimes) para 

terem condições de comer ou manter sua família. 

No entanto, Florianópolis possui plena condições de fazer com que esse 

nicho não dependa somente da temporada de verão. Com um planejamento 

adequado, o município pode usufruir de muitos tipos de turismo além do praiano, 

como o tecnológico, gastronômico, ecoturismo e cultural. A cidade conta com 

todos os requisitos necessários para impulsionar essa fatia do mercado de uma 

forma muito abrangente. 

Se analisar capitais de outros estados e países, observa-se uma 

exploração diária de todo o tipo de turismo e como estes locais se tornaram polos 

atrativos para inúmeros turistas estaduais, nacionais e internacionais. Um 

exemplo claro é a Argentina, que investiu na exploração de seu espaço natural 

(Mendoza, Bariloche, Patagônia, entre outros), sem degradação ambiental – 

muito pelo contrário, e hoje possui uma grande fatia de seu PIB sendo 
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proveniente desse turismo. Somente os viajantes brasileiros, gastaram 1 bilhão 

de reais nesse último ano no país vizinho. Outros países europeus e, 

principalmente, a China gastaram ainda mais. 

Portanto, Florianópolis possui belezas estonteantes que poderiam se 

tornar uma atração internacional de altíssima qualidade e, consequentemente, 

de altíssima procura. 

 

3.6.1. Tecnológico 

Nesse momento, o município de Florianópolis já está sendo 

considerado a “Ilha do Silício”. Ações conjuntas entre a ACT – Associação 

Catarinense de Tecnologia e a Prefeitura de Florianópolis têm estimulado 

muitos negócios locais e colocaram a cidade no mapa mundial do 

empreendedorismo tecnológico. 

Portanto, seria extremamente oportuno a criação de um calendário de 

eventos como congressos e feiras de tecnologia, conforme tantas que existem 

nos EUA, como a IOSC, DattoCon, GlobalShop, Wispa Palooza, Oceanology 

International, entre muitos outros. Na Europa, há muitos outros, como o The 

Next Web na Holanda, o Digital Enterprise em Madrid... etc. 

Ou seja, uma boa programação, tratando de diferentes assuntos e 

expondo novas tecnologias, em diferentes e belos lugares na ilha, com certeza 

traria muitos benefícios a muitos setores na cidade. 

 

3.6.2. Gastronômico 

Em se tratando de eventos gastronômicos, a ilha “dá um banho”. 

Sabores provindos de Portugal, dos Açores, da Alemanha, do Japão, da Itália, 

entre tantos outros, transformaram Florianópolis em uma joia da culinária. Além 

dos já citados, encontram-se na ilha sabores do México, do Uruguai, Argentina, 

Tailândia, Rússia, Hawaii e, inclusive, de origem africana e também, acima de 

tudo, Brasil. 

Além disso, hoje o a Grande Florianópolis também conta com uma série 

de produtores artesanais de cerveja e cachaça, dando ainda mais sabores para 

nosso cidadão. 

Portanto, inúmeros eventos podem ser realizados no município, 
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completando uma agenda que faltariam datas no calendário anual 

 

3.6.3. Natural - Ecoturismo 

Florianópolis foi eleita como uma das 10 cidades mais dinâmicas do 

mundo, pela NewsWeek – EUA, em 2006. O seu crescimento econômico 

possui uma parcela significativa atrelada ao turismo e este ramo não engloba 

somente o circuito de praias, mas também as belezas naturais, como o 

ecoturismo e aventura. Fazem parte as trilhas da ilha, os parques, mirantes, 

cachoeiras e os esportes que utilizam a natureza como sua base, como o 

arvorismo, rafting, rapel e a tirolesa, entre outros.  

Atualmente a cidade conta com empresas ou comunidades que 

“adotam” praças. Creio que poderia haver alguns tipos de iniciativas, como o 

desenvolvimento de projetos específicos, que pudessem melhorar as 

condições das trilhas, conectando todas as praias da ilha. 

Um exemplo é a Trilha das Aranhas, que hoje encontra-se em péssimo 

estado, com um grande risco aos aventureiros em virtude dos animais 

presentes, como cobras e aranhas. A mata encontra-se muito fechada e 

impossibilita a conexão entre a Praia do Santinho e Moçambique.  

Dessa forma, decks, placas de sinalização e o melhoramento da 

segurança nos locais aumentariam substancialmente a prática de ecoturismo, 

tanto para turistas, quanto para moradores. 

Além disso, as trilhas contam com muitos locais que seriam totalmente 

exploráveis para as práticas de esportes como o arvorismo, a tirolesa e outros 

já citados anteriormente. 

Obviamente, tudo isso deve ser feito alinhado à um marketing 

expressivo, bem elaborado e muito bem coordenado. 

 

3.6.4. Natural – Infraestrutura Praiana 

Um dos maiores motivos de reclamações por parte de moradores e 

turistas é a questão da falta de estrutura em praias, como banheiros públicos e 

chuveiros. Além disso, algumas praias de Florianópolis ainda contam com 

práticas irregulares de uso indevido do perímetro público. 

Tais questões dificultam em muito quem deseja ter seu momento de 
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descanso e descontração e precisa ser solucionado de uma vez por todas, pois 

a anos a população tece suas reclamações em vão. 

Portanto, se faz necessário a implantação das medidas de 

infraestrutura e uma maior presença da guarda nestes locais, visando inibir 

criminosos e gerar maior segurança, não somente para turistas, mas também 

qualidade de vida para comerciantes e cidadãos. 

 

3.6.5. Cultural 

Dentro da área cultural, espelhando-se em cidades como Berlim, 

Barcelona, Nova York, Tokyo, São Paulo, entre muitas outras capitais pelo 

mundo, verifica-se uma riqueza cultural fantástica, com inúmeros shows, peças, 

orquestras... etc. São inúmeros eventos que ocorrem todos os dias, em vários 

locais das cidades e esses eventos trazem turistas de inúmeros outros locais 

e, inclusive, de outros países. 

Portanto, Florianópolis tem potencial para se tornar uma capital cultural, 

atraindo inúmeros visitantes, com apresentações de artistas locais, nacionais e 

estrangeiros. A consequência disso é uma relação “ganha-ganha”, onde todos 

se beneficiam, tanto o artista, quanto o público, quanto os trabalhadores 

informais, quanto o município, tendo um impulsionamento importante em seu 

PIB.  

Em Florianópolis existe um ditado famoso: 

“Florianópolis é uma cidade de artista, mas não de arte.” 

Ainda assim, ações em conjunto podem ajudar a transformar a cidade 

em um local mais rico nessa área, ajudando as pessoas que trabalham com 

esse nicho terem uma vida mais digna. 

 

3.6.5.1. Música 

Belos lugares e espaços maravilhosos não faltam na cidade. Assim 

como São Paulo possui o Lollapalooza e Rio de Janeiro possui o Rock’n Rio, 

Florianópolis merece ter o seu próprio festival, já que desde 2014 o Planeta 

Atlântida encerrou suas atividades em solo catarinense. 

Esse evento trazia muitas atrações e impulsionava a economia local, 

porém, nas últimas edições o evento perdeu força e acabou encerrando suas 
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atividades. Muitos relatos dizem que esse enfraquecimento foi em virtude da 

falta de investimento nas atrações. A consequência dessa falta de renovação 

fez com que as pessoas perdessem o interesse no evento em si. 

O partido acredita que um festival de nome próprio, com espaços para 

bandas locais, nacionais e estrangeiras seria algo maravilhoso, podendo atrair 

muitas pessoas e ser mais uma forma de colocar Florianópolis na agenda de 

grandes eventos do país. 

 

3.6.5.2. Dança 

Atualmente, Florianópolis conta com 2 principais festivais, o Santa 

Catarina Dança e o Prêmio Desterro – Festival de Dança de Florianópolis. No 

entanto, creio que o município poderia auxiliar em uma maior divulgação, pois 

muitas vezes o cidadão florianopolitano nem toma conhecimento disso. Aliás, 

na realidade, creio que mais de 90% das pessoas que moram aqui não sabem 

que existem esses dois eventos. Todos só ouvem falar do Festival de Dança 

de Joinville. Portanto, se nem a população local sabe, imagine se outras 

pessoas do estado, ou de outros estados, ou ainda de outros países, têm 

conhecimento. 

 

3.6.5.3. Teatro 

Seguindo o mesmo modelo proposto no item anterior, Dança, o 

Município de Florianópolis poderia auxiliar em uma maior divulgação dos 

eventos de teatro, como o Isnard Azevedo, entre outros.  

Além disso, Florianópolis possui como grande exemplo personagens 

como Valdir Dutra, que há 56 anos faz com que crianças possam ter seus 

primeiros contatos com o teatro, aprendendo as técnicas de dramaturgia, 

produção e tendo verdadeiras aulas de história e cultura. 

 

3.7. EDUCAÇÃO 

A educação consiste em um importante fundamento do comportamento 

de uma sociedade. Educar para a carreira e para a cidadania torna-se 

fundamental para que as pessoas, em um amplo processo de formação, 

percebam a relevância do respeito e da prática dos deveres. Institucionalmente, 
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que a educação seja fortalecida, com investimentos permanentes em segmentos 

cuja necessidade se comprove por meio de estudos e diagnósticos. 

(formação do saber/prepara o futuro cidadão) 

 

3.7.1. Proteção e Valorização de Professores 

Elaborada pela Varkey Foundation, entidade focada na melhoria da 

educação infantil, a pesquisa sobre o status de profissionais da educação (Índice 

Global de Status de Professores) mostrou que o Brasil amarga a última posição 

em uma lista de 35 países, a qual é liderada pela China. 

O resultado brasileiro conseguiu ser pior do que o de todos os outros 

vizinhos de continente considerados na pesquisa. São eles, em ordem 

decrescente, a Argentina (31°), Colômbia (26°), Peru (25°), Chile (22) e o melhor 

do grupo, o Panamá (15°). Países como Uganda, Gana e Egito também ocupam 

posições melhores do que o Brasil. 

Quando analisados os dados do PISA, criado em 2000 com o objetivo 

de fazer um mecanismo de avaliação do ensino básico em todo mundo, a 

situação mostra uma consequência dessa falta de valorização. Em uma lista de 

79 países, o Brasil fica nas seguintes posições: 

- 58º e 60º lugar em leitura; 

- entre 66º e 68º em ciências; 

- entre 72º e 74º em matemática. 

É possível concluir que todos os investimentos bilionários realizados na 

educação não vêm dando certo, ou o dinheiro anda ficando em outros lugares... 

Porém, a nota de escolas particulares de elite do Brasil colocaria o país 

na 5º posição do ranking mundial de leitura do PISA. Já o resultado isolado de 

escolas públicas estaria 60 posições abaixo, na 65º, entre 79 países. 

 

3.7.2. Estrutura Escolar 

Uma das prioridades quando se fala em educação deveria ser o 

ambiente onde as crianças passam grande parte de suas vidas. A qualidade do 

local, carteiras, mesas, cadeias, quadro, iluminação, climatização ao ambiente, 

pátios, banheiros, quadras de esporte, entre outros, devem 

OBRIGATORIAMENTE estar sempre em perfeito estado. Além disso, a 
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fiscalização contra depredação deve ser algo extremamente rigoroso. Garantir 

esse ambiente de harmonia deve ser a maior prioridade dos diretores destas 

escolas. Complementando esta prioridade são os serviços prestados e 

oferecidos, como merenda de qualidade, material escolar, limpeza e 

organização, os quais precisam estar no mesmo nível de excelência.  

Portanto, prover este ambiente para os alunos é algo que deve ser uma 

das maiores prioridades de qualquer governo. 

 

3.7.3. Acessibilidade 

 Alunos com problemas auditivos relatam a dificuldade que possuem nas 

escolas, tanto para absorver o conteúdo, quanto para apresentação de 

trabalhos. Tal problema poderia ser resolvido com a contratação de pelo menos 

um intérprete nas escolas que possuem alunos com esse tipo de deficiência. 

 Faz parte da consciência do partido a inclusão no sentido de que 

instituições de ensino promovam essa acessibilidade para deficientes auditivos. 

 

 

3.7.4. Proteção a Escolas 

 A segurança das escolas deve estar dividida em dois níveis, externo e 

interno. 

• Externamente, a escola deve ter sempre vigilância rígida para se 

proteger de furtos, mas, principalmente, para proteger as crianças de 

investidas criminosas, com sequestros e a inibição fervorosa contra 

traficantes. 

• No quesito interno, as escolas têm se transformado em um local onde os 

próprios professores vivem com medo, pois a péssima educação (nesse 

quesito entram fatores como a má criação em casa, péssimas 

companhias nas ruas, região onde vivem e se desenvolvem, horrorosa 

qualidade de programas que assistem na tv, como novelas, entre muitos 

outros) faz com que os jovens os tratem de forma extremamente 

violenta. Portanto, os professores também precisam se sentir protegidos 

para ministrarem suas aulas com tranquilidade e aplicar os conteúdos e 

suas provas com o rigor necessário. 
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3.7.5. Costumes e Conscientização 

 Que o ser humano é facilmente adaptável, sob quaisquer circunstâncias, 

é um fato. Portanto, antigos costumes degradantes podem sim ser moldados de 

acordo com uma conscientização. A valorização e o respeito ao próximo podem 

ser ensinados de diferentes maneiras e, uma delas, seria o respeito ao entorno. 

Em uma sociedade é primordial que um cidadão saiba dar valor ao local aonde 

mora, onde trabalha, onde passeia, no meio de transporte usado para se 

locomover e, inclusive, onde a pessoa faz suas refeições. 

 Esse tipo de conscientização deve ser focado basicamente em dois 

pontos que serão discutidos a seguir. 

 

3.7.6. Poluição 

 Tolerância ZERO para quem poluir o meio ambiente ou um patrimônio 

público. A sujeira, além de danificar o meio ambiente, nas ruas podem ser 

levadas a bueiros em dias de chuva, ocasionando inúmeros transtornos a cidade 

e, obviamente, ao cidadão. 

 Além do entorno urbano, crimes ambientais também serão punidos no 

rigor da Lei n° 9.605. 

 

3.7.7. Depredação 

 Tolerância ZERO para quem destrói um patrimônio público. Quem for 

pego em flagrante pichando ou quebrando qualquer coisa dentro da cidade, 

como paredes, pontos de ônibus, bancos de praças, parquinhos, etc, estará 

sujeito às penalidades contidas no Artigo 163 do Código Penal, com a aplicação 

de multa ao indivíduo. 

 É ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL criminosos depredarem a cidade, 

enquanto toda a sociedade paga impostos caríssimos para consertar os 

absurdos cometidos contra o município. 

 

3.8. SEGURANÇA PÚBLICA 

Cobrar do Estado um maior efetivo para ampliar a cobertura da guarda 

municipal na capital, visando a preservação do patrimônio municipal nos 
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Espaços Públicos, organização do trânsito e orientação ao cidadão. Essa 

presença promove um maior sentimento de segurança, favorecendo um 

ambiente mais tranquilo para comerciantes e moradores. 

Da mesma forma, o Partido acredita que uma ampliação do sistema de 

câmera para vigilância eletrônica também inibirá ações criminosas e facilitará a 

solução de crimes. 

 

3.8.1. Proteção ao cidadão 

 Incentivo ao policiamento presente em determinadas regiões na cidade, 

principalmente em pontos nevrálgicos da cidade, regiões de maior incidência de 

crimes e, principalmente, escolas e universidades. Tráfico de drogas, assaltos, 

estupros e quaisquer outros tipos de crimes devem ser tratados com o máximo 

de rigor da lei. Cidadãos não podem se sentir reféns e, muito menos, angustiados 

por caminhar em sua própria cidade.  

 No que tange a segurança no turismo, em virtude de este ainda ser uma 

parcela significativa da renda do município, Florianópolis precisa passar uma 

imagem de segurança máxima para os visitantes. No entanto, relatos de 

desordem provocados por turistas mostram que estes também precisam ser 

fiscalizados e autuados, caso pratiquem algo irregular. 

 

3.8.2. Combate às Drogas 

 A guerra contra as drogas serão sempre uma prioridade para este 

partido. A forma como vidas são destruídas é algo que deveria ser amplamente 

discutida e mostrada desde cedo, nas escolas. É um absurdo como nossas 

universidades são utilizadas como pontos de tráfico e bocas de fumo, 

desvirtuando estudantes e criando bandidos ao invés de cientistas e 

profissionais.  

 Recentes operações policiais mostram como este mercado perverso e 

nefasto aumenta a cada dia. Maconha, crack, cocaína e muitas outras drogas 

continuam a assolar diversas famílias em nossa cidade. Além de jovens, um 

estudo registrado no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde mostrou que o aumento das internações tem destaque em mulheres e 

idosos.  
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 Um artigo do Jornal Brasileiro de Psiquiatria revelou que se estima que 

1 bilhão de pessoas no mundo, com idade entre 15 e 64 anos, utilizaram drogas 

pelo menos uma vez no ano de 2015. Dessas, 29,5 milhões desenvolveram 

transtornos mentais que resultaram na perda de 28 milhões de anos de vida 

saudáveis, devido às incapacidades e mortes prematuras. Ainda, o Relatório 

Mundial de Drogas emitido em 2017, apontou para o aumento no consumo de 

cannabis na América do Norte e na Europa Central, e de cocaína na América do 

Sul. 

 Portanto, o Partido acredita que deva haver uma intervenção ainda maior 

nas escolas, desde cedo, para mostrar à nova geração o universo extremamente 

negativo, nefasto e, em alguns exemplos, letal das drogas. No que tange aos 

traficantes, sugiro penas muito mais duras (e eficazes) que visem o afastamento 

completo do meliante da sociedade. 

 

3.9. CONTRATOS DE GESTÃO 

Secretarias Municipais, com suas metas e execução físico-financeira. 

Adoção de instrumentos tecnológicos para acompanhamento eletrônico na 

execução das metas físicas e financeiras das diversas unidades orçamentárias, 

em eventos trimestral, semestrais e anuais; Qualificar o serviço público:  Adotar 

um plano de capacitação para o servidor público municipal no atendimento à 

população; Implantar um Modelo de Gestão que preveja a execução de um 

compromisso de gestão, o saneamento das contas públicas, a transparência nos 

procedimentos administrativos e a tomada de decisão baseada em critérios 

técnicos.  Adequar o Plano Diretor, tornando-o Integrado às necessidades da 

sociedade, acompanhando o desenvolvimento da Cidade priorizando a 

verticalização para melhor aproveitamento das áreas urbanizadas. 

 

3.10. IPTU 

Atualmente, o modelo de cobrança de IPTU na cidade é baseado em 

quatro distintos fatores: 

i) Tamanho do terreno 

ii) Área construída 

iii) Qualificação da construção 



 

PLANO DE GOVERNO PATRIOTA 51 FLORIANÓPOLIS 
2021 / 2024 

 
 

 

Rua Luís Delfino 118, sala 9, Galeria Benjamin Constant – Centro, Florianópolis/SC 35 
 

iv) Planta Genérica de Valores (PGV) 

Dentro das equações que constituem o valor final de cobrança, há uma 

série de variáveis que são extraídas dos artigos 232 e 228 do Código Tributário 

de Florianópolis. 

No entanto, há duas questões que precisam ser consideradas nesse 

assunto. A primeira delas é o número expressivo de reclamações sobre erros 

que vêm acontecendo nas cobranças. E a segunda questão é justamente a 

solução disso. Nesse momento, para que alguém possa ter maiores informações 

sobre a sua própria conta, precisa se dirigir ao Pró-Cidadão, pegar uma senha e 

esperar. Isso mostra claramente a diferença entre um serviço público e um 

privado. Em níveis de comparação, seria como se o cidadão precisasse se dirigir 

até a loja de sua operadora telefônica para saber detalhes de sua conta 

telefônica. 

Quem paga, manda. O cidadão tem o direito de ter todas as suas 

informações e saber todos os detalhes sobre o que está pagando. Isso é lutar 

pela transparência pública. Portanto, buscar-se-á a criação do “Espelho do 

IPTU”, onde todos poderão acessar sua conta através de um site ou, inclusive, 

de um aplicativo em no celular. Ali estará contido todos os itens que compõem o 

IPTU, cada um com seus respectivos valores. 

Dessa forma, se o cidadão notar algo de errado na conta, um equívoco 

em um determinado item, poderá clicar neste item e solicitar uma correção, 

informando o dado correto de sua propriedade. Com isso, o fiscal responsável 

pela sua região fará uma análise técnica, para fazer a verificação e, caso o 

cidadão esteja certo, a correção será aceita pelo sistema e seu IPTU será 

corrigido. 

Isso traria menos burocracia na vida das pessoas, mais confiança, 

conforto e celeridade na solução de problemas relacionados com isso. 

 
 

3.11. MOBILIDADE URBANA 

Aplicar a legislação acerca do movimento de carga e descarga no 

município, de modo a favorecer a mobilidade;  Criar novos corredores de 

ciclovias; Fiscalizar permanentemente o transporte público no município, visando 
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priorizar medidas para qualificar a mobilidade no município;  Criar projeto de 

inclusão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no sistema de transporte público;  

Criar programa de Humanização da cidade, criando campanhas de 

conscientização para o trânsito. 

De acordo com o estudo realizado pela Universidade de Brasília (UnB), 

utilizando a metodologia da sintaxe espacial, Florianópolis possui o pior índice 

de mobilidade urbana a nível nacional, alcançando um índice de apenas 0,199, 

e o segundo pior índice mundial. Em virtude da estrutura física da cidade, pela 

sua ocupação inicial dos bairros, aonde o acesso era realizado através do mar, 

pela explosão demográfica vivida nos períodos sazonais e, principalmente, pelo 

padrão da malha viária em espinha-de-peixe, a respectiva cidade não consegue 

ter vazão em inúmeros trechos, prejudicando os cidadãos e, consequentemente, 

afastando turistas. 

Baseando-se no estudo realizado por Goldner (2009), várias vias de 

Florianópolis já estão trabalhando acima da sua capacidade de fluxo nas horas 

de pico. Simulações realizadas com dados de contagem realizados em diversos 

pontos da cidade mostram que algumas ruas e avenidas, as quais realizam 

conexões com importantes áreas da cidade, já apresentam níveis de serviço 

muito baixo. Goldner afirma que "mesmo incluindo todas as alterações 

estruturais sugeridas pelo IPUF, como a ampliação de avenidas ou construção 

de túneis, muitos pontos críticos não foram solucionados". Goldner ainda conclui 

que "A solução para este problema só pode ser alcançada por uma mudança no 

modelo do transporte urbano em Florianópolis".  

Atualmente, de acordo com o IBGE, o município de Florianópolis possui 

uma distribuição populacional irregular, criando diversas concentrações 

populacionais dentro da ilha onde a conexão entre elas se estreita em gargalos. 

Da mesma forma, o estudo do Plamus mostra que há também um grande 

acúmulo na parte continental, do qual suas linhas de desejo convergem para a 

ilha através de outro gargalo que são as pontes. 

Tal situação, quando comparado a registros históricos de fluxo no estado 

e, principalmente, dentro da Grande Florianópolis, comprova o constante 

crescimento e a necessidade urgente de intervenções que venham a diminuir a 

dependência tão elevada do modelo rodoviário. 
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Portanto, estudos que visem a diversidade de modais, tanto para conexão 

da ilha com o continente, quanto entre regiões na própria ilha, além da 

implantação de um sistema troncal onde possa ser possível o transporte de 

passageiros em alta velocidade e sem interferências com a rede viária já 

existente, por meio subterrâneo ou elevado, são extremamente necessários e 

urgentes. 

 

3.11.1. Sistema troncal 

Unindo o fato da incansável busca por métodos cada vez mais 

sustentáveis, com a possibilidade da melhora a vida das pessoas devido à 

inserção de medidas que tragam uma melhor qualidade de vida, propõe-se um 

aprofundamento dos estudos para uma análise comparativa entre o modelo do 

BRT, atualmente estudado, e o modelo de VLT e Maglev, os quais além de 

funcionarem como um sistema de transporte troncal, são de alta capacidade, de 

custo energético extremamente baixo e sem a emissão de gases poluentes, 

trazendo para a população uma abrangência territorial muito maior em virtude 

das linhas circulares e alimentadoras (realizadas por ônibus), com benefícios 

que trariam um novo conceito para Florianópolis, onde a prioridade seja as 

pessoas, e não aos automóveis. 

       Com a inserção desta nova modalidade de transporte, almeja-se uma série 

de resultados positivos provenientes da drástica redução das quilometragens 

percorridas por ônibus, os quais se destacam: diminuição do consumo de 

combustíveis fósseis; melhoramento da qualidade do ar; geração de energia 

elétrica para as vias públicas resultante de uma produção energética maior 

(placas fotovoltaicas) do que o consumo dos novos trens, diminuição do tempo 

de deslocamento entre os bairros; e, por fim, prevenção dos respectivos focos 

de congestionamentos que ocorrem em determinados pontos importantes do 

município. 

 

3.11.2. Conexão marítima 

 Não adianta melhorar o sistema viário interno e externo da ilha, sem focar 

na conexão entre eles. Atualmente, o elo entre a ilha e o continente se equipara 

a um verdadeiro gargalo, forçando cidadãos provindos de qualquer parte da ilha 
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se dirigirem até o seu ponto central para conseguir alcançar o continente e vice-

versa. Inclusive, para se deslocar dentro da ilha há o mesmo problema. 

A questão que se expõe aqui é justamente a melhoria da mobilidade 

através do mar. Como é de conhecimento notório, a construção de novas pontes 

demanda uma viabilidade (financeira, técnico e econômica) muito grande, em 

virtude de seu valor elevado. O fluxo necessário para que haja a possibilidade 

de um empréstimo através de órgãos internacionais, como BID, BIRD, ou mesmo 

de nacionais, como BNDES e BB, é muito alto e, obviamente, não se encaixam 

dentro das perspectivas da cidade. 

Por esse motivo, a concepção do transporte marítimo é muito válida. 

Realizar conexões entre diferentes pontos da ilha e do continente, através de um 

sistema integrado e funcional, se mostra uma necessidade urgente para que haja 

uma melhor distribuição do fluxo na capital. Uma cidade que possui 93% de seu 

território dentro da parte insular não pode depender apenas de um modal 

rodoviário, o qual possui apenas uma conexão em sua parte central. 

Da mesma forma, um sistema marítimo eficiente poderia realizar 

conexões entre diferentes partes da cidade. 

 Além da ilha principal, a estrutura de portos poderia favorecer o 

empreendedorismo para serviços turísticos nas outras 29 ilhas que compõem a 

cidade de Florianópolis. Isso iria gerar ainda mais empregos, aquecendo de 

forma relevante esse mercado.  
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Gráfico 2 - VMDA Total da Região da Grande Florianópolis 

(Fonte: Próprio Autor) 
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3.11.3. Transporte Público 

Florianópolis possui uma predominância absoluta no que se refere ao 

modo de transporte público da cidade. Não há locomoção por meio de trilhos, 

tampouco, algo representativo no tocante a questão marítima, mesmo sendo 

uma ilha. O resultado da dependência completa do meio rodoviário, 

inevitavelmente, são as consequências negativas para a locomoção dentro da 

cidade, aumentando significativamente o tempo de deslocamento, mesmo para 

regiões mais próximas. Além disso, há também consequências de cunho 

ambiental, pois o excesso de congestionamentos acarreta em uma deterioração 

da qualidade do ar, já que promove uma maior emissão de poluentes como 

óxidos de enxofre e nitrogênio, além de materiais particulados e, principalmente, 

o monóxido de carbono. 

Outra questão é a sobreposição de linhas que seguem o mesmo caminho 

em uma parte considerável de seus percursos, criando ainda mais 

congestionamentos em certas regiões da cidade. 

 

3.11.1.1 Conservação dos veículos 

Não serão aceitos atos de vandalismos contra o patrimônio. Atualmente, 

grande parte da frota conta com câmeras e quaisquer atos que visem a 

depredação dos veículos serão tratados no maior rigor da lei, cabendo prisão e 

multa.  

3.11.1.2 Atendimento Personalizado 

O atendimento vem pecando em algumas características, principalmente, 

quando o assunto é atendimento personalizado para deficientes auditivos. 

Inúmeros relatos reportam a falta de preparo e, inclusive, descaso por parte de 

funcionários. A consequência desse tipo de "falta de empatia" gera 

consequências diretas na integração dos indivíduos na sociedade, possibilitando 

muitos outros riscos. 

A Lei 10.436/2002, comumente conhecida como "Lei de Libras", garante 

o direito ao atendimento e tratamento adequado para pessoas que sofrem com 

a perda auditiva. Inclusive, isso garante que haja sempre um intérprete em 
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órgãos públicos e Universidades. Em virtude disso, é necessário analisar o 

contrato do Consórcio Fênix para verificar se foi incluído esse termo. Quaisquer 

obrigações que levam a algum tipo de custo, precisam estar previstas em 

contrato. 

Além dessa questão, outro ponto deve ser analisado, que é a renovação 

anual da carteira. Existe um padrão que não pode se refletir para todos os casos. 

Cada tipo de doença, necessita de uma análise individual e a renovação anual 

exige nova audiometria, que demanda um novo pedido médico e, obviamente, 

tudo tem um custo elevado. No entanto, em muitos casos o resultado dos 

exames será sempre o mesmo, ou seja, algo completamente descabido e 

desnecessário. 

Portanto, aliando todas essas questões ao fato do deficiente não ter sua 

representatividade no local (intérprete), gera uma série de informações 

fragmentadas e desconexas (pois muitos funcionários não tem condições de 

analisar situações distintas, ou simplesmente seguem um padrão que está longe 

do desejável), em uma burocracia completamente degradante e estressante 

para o deficiente e toda a sua família. 

 

3.11.4. Ações Complementares 

Paralelamente ao novo sistema de transporte público proposto, baseado 

em linhas troncais, há algumas ações complementares que tornariam o modelo 

mais funcional e com resultados ainda mais expressivos. Tais ações poderiam 

ser extremamente benéficas ao município, mesmo nas condições atuais, 

trazendo mais qualidade de vida à população e incentivando a utilização do 

transporte público. 

 

3.11.4.1. Bike Sharing 

O sistema de compartilhamento de bicicletas teve início em 1965, na 

Europa. Contudo, somente a partir dos anos 2000, graças às inovações 

tecnológicas, na área da tecnologia da informação, foi possível a expansão 

desse serviço. 

O “bike sharing” consiste em o cidadão pegar emprestado uma bicicleta e 

devolvê-la em outro local. Em algumas cidades, esse serviço é ofertado 
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gratuitamente por um tempo de 30 a 45 minutos, sendo cobrada uma taxa caso 

o usuário fique mais tempo com o respectivo veículo. Essas medidas servem 

para encorajar a população a abdicar de outros tipos de veículo motorizado para 

priorizar o deslocamento por bicicletas, melhorando a saúde da população e 

diminuindo a quantidade de carros nas ruas. 

Atualmente, 50 países contam com esse serviço, inclusive o Brasil, sendo 

que, no Rio de Janeiro, por exemplo, esse projeto conta com uma parceria do 

Banco Itaú. Outras cidades importantes no cenário global obtiveram uma grande 

melhoria na qualidade de vida de seus habitantes, bem como, seus turistas e, 

também, em suas vias urbanas, através da implantação do sistema de bike 

sharing, sendo referências mundiais de cases de sucesso. Alguns exemplos são: 

Montreal/Canadá, Barcelona/Espanha, Londres/Reino Unido, Paris/França e 

Shanghai/China, entre muitas outras, sendo esses dois últimos países citados, 

os que contêm a maior frota de bicicletas. 

 

 

Figura 3 - Bike Sharing Paris 

 

3.11.4.2. Zona 30 

Usadas para limitar a velocidade em vias urbanas, este conceito traz uma 

nova forma de gerenciamento do espaço público, onde há a inserção de 

elementos que, além de diminuir a velocidade em um respectivo trecho, dão nova 
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vida ao ambiente com inúmeras vantagens: 

• Criação de passagens e cruzamentos mais seguros; 

• Melhorar a qualidade de vida da população que reside e trabalha no 

entorno; 

• Proporcionar, encorajar e aumentar os níveis de caminhada e ciclismo; 

• Reduzir os índices de obesidade em virtude do aumento da vida ativa; 

• Reduzir o volume de tráfego de veículos a motor em decorrência da 

baixa velocidade praticada na via; 

• Reduzir os índices de acidentes rodoviários, ferimentos e mortes a todos; 

• Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e poluição 

sonora; 

• Fomentar uma área, na qual, pedestres, ciclistas e motoristas possam 

conviver com mais segurança e um maior conforto; 

• Desenvolver um espaço público, aberto e seguro a todos, incluindo 

principalmente as pessoas com deficiência; 

• Proporcionar uma área mais segura para as crianças e jovens em zonas 

escolares; 

• Aumentar os valores imobiliários de casas e empresas locais; 

• Aumentar a vitalidade econômica da área; 

• Fortalecer o sentido de comunidade entre os cidadãos. 

 

Atualmente, Florianópolis possui um ótimo exemplo de uma zona 30: a 

Rua Vidal Ramos. O sistema de compartilhamento de bicicletas teve início em 

1965, na Europa. Contudo, somente a partir dos anos 2000, graças às inovações 
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Figura 4 - Vidal Ramos Open Shopping 

 

Inicialmente, a ideia veio dos próprios comerciantes do local, indignados 

com as condições precárias da rua, a qual possuía inúmeros buracos, tanto nas 

calçadas, quanto na própria rua, além da poluição visual e do mau cheiro de 

esgoto. Em 2008 foi realizada uma licitação pela Prefeitura Municipal e, em 2010, 

as obras se iniciaram. 

O chamado “Vidal Ramos Open Shopping”, conta atualmente com 

inúmeros bancos, floreiras e lixeiras por toda a sua extensão e as cores dos 

paralelepípedos no chão indicam a preferência de uso, por parte de carros ou 

pedestres, sendo a cor cinza uma indicação de exclusividade dos pedestres.  

A readaptação de uma via para este fim, limita a sua velocidade e força 

os usuários de transporte motorizado a buscar outro caminho para se locomover. 

Isso gera um fluxo de tráfego desviado que acaba sobrecarregando outras vias, 

mas em decorrência disso, encoraja tais usuários a buscarem outros meios de 

transporte, como o público.  

O centro de Florianópolis, região de estudo desse trabalho, possui 

algumas vias que, se fossem implantadas zonas 30, deslocaria um fluxo 

considerável do centro para as vias rápidas, minimizando vários problemas 

vividos pelos cidadãos todos os dias. A combinação dessas implantações, 

juntamente com o serviço de linhas troncais e circulares, formam o contexto ideal 
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de uma cidade que prioriza o cidadão, ao invés dos carros. 

Muitas ruas na cidade, que possuem um grande fluxo de jovens, em virtude 

de escolas, e que também possuem grande valor histórico pra cidade, poderiam 

ser convertidas. Aparentemente, é de se esperar um forte desvio de tráfego para 

as vias rápidas, melhorando a vida dos cidadãos. Contudo, é recomendável, para 

um posterior estudo, realizar uma microssimulação de tráfego, utilizando 

softwares como o PTV-VISSIM, ou até mesmo o TSS-Aimsun. 

 

3.12. REVITALIZAÇÃO DA CIDADE 

Zerar a burocracia para que projetos de revitalização na cidade se tornem 

completamente abertos a empresas ou entidades, além de, se for necessário, 

prestar apoio para tal. 

Projetos como Distrito 48, além de muitos outros, podem revitalizar áreas 

como o centro histórico, além de outros bairros, para que haja cada vez mais 

espaços de qualidade na cidade, fazendo com que restaurantes, bares e cafés 

possam funcionar independentemente do horário. 

Obviamente, para tal, se faz necessário a presença mais efetiva de 

guardas promovendo total segurança para lojistas e, consequentemente, para o 

público presente. 

Atualmente, algumas regiões no centro esperam por uma ação, porém, os 

anos continuam passando e nada acontece. O centro histórico é um exemplo 

disso, pois há 5 anos espera por sua revitalização. Nesse momento, os lojistas 

esperam que o edital possa se transformar em um contrato e que a ordem de 

serviço saia o mais rápido possível. Desde a transferência do fluxo do terminal 

para o TICEN, esta área da cidade tem sido cada vez mais abandonada, ficando 

cada vez mais deteriorada, abandonada pelo poder público e, da mesa forma, 

aumentando o risco em relação a violência. 

Portanto, faz parte desse plano de governo a celeridade nesses projetos 

que visem a evolução de Florianópolis. É inaceitável que sejam necessários 5 

anos para que melhorias em uma determinada localidade da cidade sejam 

aprovadas e se concretizem. Tal modelo precisa ser revisto e alterado o quanto 

antes. 
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3.13. MANUTENÇÃO VIÁRIA 

Florianópolis é famosa (como qualquer outra cidade) por realizar 

operações “asfaltaços” sempre perto das eleições municipais. No entanto, a falta 

de manutenção consciente faz com que problemas no asfalto sejam majorados 

e, quando se faz necessário alguma intervenção, o valor fica extremamente 

elevado e gera um grande incômodo para os cidadãos.  

Em 2018, através do contrato com o DEINFRA, dentro do programa BID-

VI, foi desenvolvido um modelo de manutenção proativa, realizando 

levantamentos de campo para atualização do estado de conservação da malha 

rodoviária do estado, levantamento e tratamento dos custos dos serviços 

rodoviários e dos dados de tráfego, estimativa do patrimônio rodoviário do 

estado, estimativa dos custos necessários para a recuperação da malha 

pavimentada e, posteriormente, reuniões em determinados DERs pelo país no 

intuito de identificação e análise das sistemáticas de conservação existentes 

para a realização do comparativo entre a manutenção reativa e a manutenção 

proativa, com a finalidade de elaborar uma proposta de um sistema sustentável 

de conservação rodoviária e identificação das etapas de implantação do sistema 

de conservação sustentável. 

O gráfico a seguir mostra a diferença dos custos de intervenção. 

 

 

Gráfico 3 - Representação típica da sistemática de manutenção proativa (Fonte: APPE) 
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É possível moldar este trabalho para a realidade das vias municipais, 

criando uma cultura de manutenção rotineira e preventiva (proativa), a qual 

envolve obturação de buracos, reparos superficiais, remendos subsuperficiais e 

profundos localizados, selagem de trincas, roçada, capina, corte e podas de 

árvores, coleta de resíduos da pista e acostamentos, limpeza e recomposição e 

caiação de dispositivos rodoviários de drenagem (sarjetas, meios-fios, bueiros, 

pingadeiras, drenos), de sinalização (placas, tachinhas, tachões), de contenção 

(defensas, guarda-corpos), entre outros, além da limpeza e recomposição da 

sinalização horizontal e vertical e outros dispositivos de condução ótica ou 

segurança dos usuários, bem como a remoção de barreiras caídas e 

recomposição de aterros erodidos, entre outros, e alcançar e preservar níveis de 

desempenho durante todo o período de contratação. 

O modelo tradicional (convencional – reativo) envolve um custo muito 

maior, pois consiste em:  

i) escarificação e remoção do pavimento existente (consumo de 

energia e emissão de gases durante o processo de escarificação, 

para a escavação e carga, para a remoção dos resíduos até o local 

de depósito e espalhamento do resíduo no depósito),  

ii) aplicação de nova camada de base de brita graduada simples 

(consumo de energia e emissão de poluentes durante o processo 

de detonação da pedreira, extração e britagem da pedra, transporte 

até a pista, espalhamento, compactação),  

iii) aplicação de nova camada de concreto asfáltico usinado a quente 

(consumo de energia e emissão de poluentes durante o processo 

de usinagem, transporte até a pista, aplicação). 

Portanto, o valor da manutenção realizada enquanto o pavimento está em 

estado ótimo, em comparação ao estado bom, significa 30%. Se comparado ao 

estado regular, fica apenas em 12% do que seria gasto. No estado ruim, onde 

seria necessária uma reconstrução parcial (comum nas épocas de eleição), o 

valor da manutenção cairia para quase 7% do que é gasto atualmente. No 

entanto, em locais aonde se encontra um estado péssimo e há a necessidade 

de uma reconstrução completa, a manutenção proativa significa a importância 
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de apenas 4% do gasto para os cofres públicos. 

 

3.14. PROJETOS SOCIAIS 

 

3.14.1. Apoio a Eventos em Entidades e Associações 

Aumentar o suporte para associações, institutos ou programas que visem 

o cuidado, atendimento e inclusão de pessoas com necessidades especiais. 

Acreditamos que é possível a realização de mais eventos ao longo do ano, 

além dos que já existem. Eventos como a Feira da Esperança da APAE, auxiliam 

demais as entidades e ajudam a expor o lindo trabalho realizado pelos 

funcionários. É uma forma de trazer a sociedade para perto da vida dos que 

realmente precisam de ajuda, fazendo com que as pessoas entendam a 

realidade e a importância desse trabalho. 

Porém, a realização desses eventos demanda muito trabalho e recursos, 

por isso fica difícil de haver mais datas durante o ano, mesmo sempre sendo um 

sucesso. Particularmente, a APAE vive um momento de reestruturação em 

virtude da péssima administração anterior. 

Portanto, o Partido acredita que ações que visam a ampliação desses 

eventos podem trazer benefícios para diversas associações e entidades e há um 

interesse muito grande em criar uma parceria com tais entidades para 

desenvolver esse trabalho. 

 

3.14.2. Pessoas Em Situação de Rua 

Andar pelo centro da cidade nos últimos anos tem se tornado uma tarefa 

difícil, principalmente à noite e aos finais de semana. Chega a ser difícil caminhar 

em algumas calçadas devido à acampamentos instalados e redutos para 

consumo de drogas. Donos de lojas se sentem, inclusive, ameaçados por 

algumas pessoas quando tentam abrir seus estabelecimentos de manhã, 

enquanto os sem teto ainda permanecem dormindo na frente de suas portas. 

Além disso, gritarias a noite são comuns, devido ao fato do constante uso de 

drogas alucinógenas, que fazem alguns ficarem correndo pelas ruas, gritando, 

quebrando coisas e, principalmente, brigando pelos cantos da cidade. Passam 

o dia abordando os cidadãos para pedir dinheiro e saciar seus vícios, com alguns 
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se revoltando quando o dinheiro a eles é negado. Entre as drogas mais usadas, 

estão a maconha, cocaína e, principalmente, o crack. 

A primeira instância, para quem é leigo no assunto, imagina-se que 

programas para criar empregos para que estas pessoas tenham vidas mais 

dignas, seria uma boa solução. No entanto, uma grande parcela está na rua por 

vontade própria, pois alguns simplesmente preferem não ter preocupações e 

outros porque gostam de estar “livres” para saciar seus vícios. Porém, há sim 

uma parcela (menor) que enfrentou adversidades na vida e por uma sucessão 

de infelicidades não conseguiu mais se manter. 

Portanto, é necessário haver uma triagem das pessoas que gostariam de 

ter domínio sobre suas vidas novamente, com trabalho, um local para ficar e, 

especialmente, um salário. No cadastro de cada morador em situação de rua, 

deve estar contido um questionamento sobre sua procedência e se o mesmo 

possui interesse em trabalhar e ter sua liberdade financeira e sua dignidade 

restauradas. Dessa forma, de acordo com suas competências, deverão ser 

encaminhados para abrigos até que tenham condições de se estabelecerem 

novamente. 

Porém, os que não quiserem fazer parte da sociedade, serão 

encaminhados para os seus municípios de origem, pois não será mais permitido 

continuar na cidade, sendo apenas mais um peso para o município e um 

incômodo constante para todos os cidadãos. 


