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1  
APRESENTAÇÃO  



Destaca-se neste plano de governo, proposto ao município, a realização de estudo para um consistente projeto, em busca da                   

qualidade de vida para os munícipes desta cidade de Florianópolis, em torno das necessidades mais relevantes e de                  

possibilidades reais de  pôr em prática, nos mais diversos setores da Administração Pública Municipal. 

2  
BREVE PERFIL POLÍTICO DO CANDIDATO  



O candidato a Prefeito ao Município de Florianópolis, Ricardo Camargo Vieira, foi vereador entre 2008 e 2016, Com uma ampla                    

dedicação voltada a saúde tem experiência política a altura do cargo de Prefeito de Florianópolis e vai administrar a cidade da                     

forma que a população  merece. 
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INTRODUÇÃO  

A riqueza de Florianópolis está em seu povo e em sua localização geográfica, situada em uma região privilegiada, no encontro da                     



capital do estado de Santa Catarina , o município tem na atividade turística seu pilar econômico juntamente com as atividades                    

industriais, comerciais, acadêmicas e sendo a Sede do Governo Estadual, sem falar de suas praias e belezas naturais.  

Sua população atualmente encontra-se principalmente nas áreas urbanas de Florianópolis. apesar de ser uma cidade que tem                 

uma alta renda per capita sofre com a questão da desigualdade social. A causa disso é a forma como o município se organiza                       

estruturalmente, fazendo com que a gestão não aconteça de forma a passar para o povo todos benefícios que uma cidade tão                     

rica e acolhedora pode  proporcionar.  

E é para que o povo de Florianópolis tenha todos os benefícios que pode, e deve ter, que DR. Ricardo, vai implementar                      

estratégias que partem de uma ampla reforma administrativa municipal. O primeiro passo será a reestruturação da casa para que                   

finalmente Florianópolis tenha uma gestão coerente, ética, buscando o bem-estar social, e que consiga retomar seu crescimento                 

econômico para colocar em  prática ações necessárias para o desenvolvimento do município e acabar com a desigualdade social.  



A seguir vamos explicar como ações integradas, conduzidas por um líder capaz, vão mudar a realidade que hoje temos na cidade.  

Finalmente Florianópolis vai proporcionar a sua população tudo que sua riqueza, exuberância natural e cultura têm para nos oferecer. 
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REFORMA ADMINISTRATIVA  

Atualmente a estrutura do município conta com excessivo número de secretarias, o que faz com que tenham muitos cargos                   

comissionados, cargos por indicação que exercem funções de chefia. Estes cargos deveriam ser preenchidos por pessoas com o                  

conhecimento técnico na área que desempenham, mas não é esta a realidade. Infelizmente eles são usados como “cabides de                   

empregos” para pessoas escolhidas por afinidade política, fato que jamais deveria ocorrer.  



DR. Ricardo, quando Prefeito, vai enxugar a “máquina pública”, diminuindo o número de secretarias para quantidade necessária 

com que se possa ter uma gestão eficiente. Reduzindo as secretarias atuais para apenas 7 (sete), obviamente o número de 

cargos  em comissão irá diminuir também. Isso representará uma diminuição de gastos municipais com o pagamento de folha de 

pessoal, o  valor terá como destino ações para melhorar a qualidade de vida da população, como por exemplo: saúde, educação, 

segurança  pública e obras de infraestrutura.  

A Administração Pública Municipal, além dos Gabinetes do Prefeito DR. Ricardo e do Vice-Prefeito Guaraci Edson Fagundes, terá 

as  Secretarias dívidas em:  

1) Secretaria Municipal de Saúde;  

2) Secretaria Municipal do Bem-Estar Social; 
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3) Secretaria Municipal de Administração e Governo;  

4) Secretaria Municipal de Obras;  

5) Secretaria Municipal da Educação;  

6) Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;  

7) Secretaria da Segurança Pública, Departamento de Trânsito e Transporte Público.  



Abaixo apresentamos um quadro com a proposta de cargos ocupados por comissionados em cada pasta. Importante que se note                   

a grande diferença que ocorrerá nesta nova forma de administrar. O número atual de cargos comissionados no município passará                   

na nossa gestão para apenas 177 (cento e setenta e sete). Assim, além da economia gerada teremos o benefício da qualidade de                      

controle  e a eficiência na gestão.  

Gabinete do Prefeito DR. Ricardo 

 

Cargo em comissão Quantidade  

1. Chefe de Gabinete 01 2. Secretário Executivo 01 3. Assessor Especial I 04 4. Gerente de Atos Administrativos 01  



Total 077  
Gabinete do Vice-Prefeito Guaraci Edson Fagundes  

Cargo em comissão Quantidade  

5. Chefe de Gabinete 01 6. Assessor Especial II 02 Total 03  

Secretaria Municipal de 
Saúde  

Cargo em comissão Quantidade  

7. Secretário Municipal da Saúde do Povo 01 8. Diretor de Administração da Saúde 01 9. Diretor da Vigilância Sanitária 01 10. Diretor de Vigilância Epidemiológico 01 11. Diretor                             

de Zoonoses e Acompanhamento de Doenças de Identificação Compulsória 01 12. Diretor de Saúde da Família 01 13. Diretor Especial do Centro Integrado de Saúde 01 14.                           

Diretor Farmacêutico 01 15. Diretor de Assistência Odontológica 01  



16. Diretor de Estatísticas da Saúde 018  
17. Assessores Especiais II 10 Total: 20  

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social  

Cargo em comissão Quantidade  

18. Secretário Municipal do Estado de Bem Estar Social 01 19. Diretor-Chefe dos Direitos Humanos 01 20. Diretor-Chefe da Assistência Social 01 21. Diretor-Chefe da                         

Procuradoria, Direitos Humanos e Proteção Cidadã 01 22. Gerente de Unidade de Proteção Cidadã 23 23. Diretor-Chefe de Defesa Civil 01 24. Gerente de Prevenção e                          

Preparação 01 25. Gerente de Operações 01 26. Gerente de Apoio Logístico 01 27. Diretor-Chefe do Departamento de Habitação 01 28. Gerente de Regularização Fundiária e                          

Alternativas às Ocupações Irregulares 01 29. Gerente de Produção de Moradias Populares e Planejamento Habitacional 01 30. Gerente de Planejamento e Uso do Solo,                        



Geoprocessamento e Cartografia 01  

31. Gerente de Fiscalização 019  
32. Gerente da Escola de Capacitação Profissional, Governo e Cidadania 01 33. Assessor Especial II 10 Total: 47  

Secretaria Municipal de Administração e Governo  

Cargo em comissão Quantidade  

34. Secretário da Administração 01 35. Diretor de        

Planejamento Estratégico e Orçamentário 01 36. Diretor de        

Contratos, Licitações e Projetos 01 37. Diretor de Parcerias         

Público Privadas 01 38. Diretor - Chefe de Relações         

Internacionais de Itajaí 01 39. Diretor de Controle Interno,         

Ouvidoria e Auditoria 01 40. Diretor – Chefe da Procuradoria          

Geral de Itajaí 01 41. Diretor – Chefe da Procuradoria de           

Defesa do Consumidor de Itajaí 01 42. Diretor – Chefe do Departamento de Recursos Humanos 01 43. Gerente de Recursos Humanos da Saúde 01 44. Gerente de Recursos                            

Humanos da Educação 01 45. Gerente de Patrimônio, Logística, Suprimentos, Análise de Custos e Projetos 01  

46. Gerente de Seleção, Movimentação, Desempenho e Contratação 0110  
47. Gerente de Registros Cartoriais 01 48. Diretor – Chefe de Serviços Municipais 01 49. Gerente de Atendimento ao Público e ao Empreendedor 01 50. Gerente de                           



Contabilidade, Receita, Execução Orçamentária e Fazenda 01 51. Diretor – Chefe da Tecnologia da Informação 01 52. Gerente de Serviços Fiscais Automatizados 01 53.                        

Gerente de Serviços da Saúde Automatizados e Centralizados 01 54. Gerente de Serviços da Educação Automatizados e Centralizados 01 55. Gerencia Geral de Sistemas e                         

Cibersegurança 01 56. Diretor - Chefe da Comunicação 01 57. Gerente de Relações Públicas, Porta-Voz do Município e relações com a mídia tradicional 01 58. Gerente de                           

Mídias Digitais e Redes Sociais 01 59. Gerente de Produção de Conteúdo 01 60. Assessor Especial de Produção de Conteúdos 04 61. Diretor-Chefe do Departamento de                          

Desenvolvimento Econômico 01 62. Diretor-Chefe do Banco Municipal de Fomento e de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor 01 63. Diretor-Chefe do APL de Construção                         

Naval e Construção Naval de Defesa 01 64. Gerente de Indústria, Comércio e Serviços 01 65. Diretor - Chefe de Aquicultura e Pesca 01  

66. Gerente de Economia Solidária, Agricultura e Agricultura Familiar 0111  
67. Assessor Especial II 12 Total 48  

Secretaria Municipal das Obras  

Cargo em comissão Quantidade  



68. Secretário Municipal das Obras para o Povo 01 69. Diretor Especial de Planejamento Urbano Sustentável 01 70. Diretor Executivo de Obras e Projetos Municipais 01 71.                           

Diretor de Serviços Urbanos 01 72. Diretor de Serviços para Atendimento ao CAC 01 73. Diretor de Paisagismo 01 74. Gerente de Cemitério 01 75. Gerente do Horto Municipal                             

01 76. Diretor de Engenharia de Tráfego e Mitigação de Impactos Ambientais 01 77. Diretor de Auditoria Projetos e Orçamentos 01 78. Assessores Especiais I 04 Total: 14 
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Secretaria Municipal da Educação  

Cargo em comissão Quantidade  

79. Secretário Municipal da Educação 01 80. Diretor Especial de Tecnologia Educacional 01 81. Gerente de Informatização da Rede Municipal 04 82. Diretor de Educação Infantil                          

01 83. Diretor de Ensino Fundamental 01 84. Diretor de Assistência Estudantil 01 85. Diretor de Infraestrutura Escolar 01 86. Assessores Especiais II 04 Total: 14  



Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  

Cargo em comissão Quantidade  

87. Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Municipal 01 88. Gerente do Parque do Agricultor 01 89. Gerente do Teatro Municipal 01  

90. Gerente do Conservatório Municipal 0113  
91. Gerente da Casa de Cultura Dide Brandão 01 92. Gerente do Mercado Público Municipal 01 93. Gerente do Centro Eventos 01 94. Gerente Geral de Esporte 01 95. Gerente                              

do Museu Etno-Arqueológico 01 96. Gerente do Centro de Documentação Histórica 01 97. Diretor-Chefe do Meio Ambiente 01 98. Gerente do Viveiro Municipal 01 99. Gerente                          

do Horto Municipal 01 100. Gerente da Unidade de Acolhimento e Proteção Animal 01 101. Gerente de Licenciamento e Fiscalização Ambiental 01 TOTAL: 15  

Secretaria da Segurança Pública, Departamento de Trânsito e Transporte Público  



Cargo em comissão Quantidade  

102. Secretário de Segurança Pública; Guarda Armada Municipal, Departamento de Trânsito e Transporte Público 01 103. Gerente Especial de Trânsito 01 104. Gerente                       

Especial da Guarda Armada Municipal 01  

105. Gerente de Meios, Emprego e Doutrina Operacional 0114  
106. Gerente de Fiscalização de Trânsito e Infrações de Trânsito 01 107. Assessor Especial de Educação para o Trânsito 02 108. Gerente de Mobilidade Urbana 01 109. Gerente                            

de Transportes Públicos 01 Total: 09  

Esta forma de administrar, busca a eficiência e o melhor para o povo de Florianópolis, faz com que quem deve ser valorizado seja                       

realmente valorizado, o Servidor Efetivo do município. Afinal é ele que conhece como as coisas funcionam no dia a dia e que tem                       

a melhor capacidade frente as competências de seus cargos, de atuar em nome da administração pelo interesse eficiente do                   

serviço público  e da comunidade. 
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✔ Qualificação e implementação de meios para tornar efetivo o Controle e a Transparência da Gestão que contará com membros                    

da comunidade tanto em comissões para tanto designadas quanto por meio de consultas populares a fim do direcionamento das                   

atividades às necessidades concretas da população;  

✔ Redução no número de cargos comissionados visando a valorização dos servidores efetivos;  

✔ Garantir o pagamento de salário dos servidores e o pagamento de fornecedores com pontualidade;  ✔ Qualificação dos 



servidores a fim de melhorar a prestação do serviço com maior assertividade, diminuindo procedimentos  desnecessários e assim 

desonerando a “máquina pública”;  

✔ Implementação de programas de qualidade e gerenciamento de metas de servidores, para estimular a prestação do serviço 

público de qualidade;  

✔ Otimizar, por meio de canal na internet, a comunicação do Poder Público com a comunidade, de maneira que a população                     

participe mais ativamente da gestão contribuindo com sugestões e mostrando onde estão as maiores carências e dificuldades,                 

dando  especial atenção as localidades mais distantes da área central do município;  

✔ Implantar o conceito de “cidades inteligentes”, tornando o município interligado de forma assertiva evitando ações 

desnecessárias tanto em relação ao uso de insumos quanto a qualidade dos bens disponibilizados para a população; ✔ Fazer um 

estudo de viabilidade quanto à necessidade e custo das fundações municipais;  

✔ Inclusão do meio ambiente e da economia como centrais na tomada de decisões;  

✔ Dar preferência ao comércio local para compras de insumos e equipamentos, sempre que possível.16  

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA  



Cada vez mais a internet está presente no dia a dia das pessoas, o que proporciona que tenhamos possibilidades diferentes para 

enfrentar os problemas. DR. Ricardo quer usar essa ferramenta a favor da população de Florianópolis, como o uso de aplicativos 

de celular  para facilitar a vida diária das pessoas, o que já é realidade em muitos lugares. Vamos fomentar startups para 

desenvolver uma  solução para que o município melhore a locomoção pública e privada, organizando a rotina do cidadão.  

 

 

DR. Ricardo quer fazer a diferença na vida do povo de Florianópolis e sabe que para isso tem que ouvir o que a população                        

precisa. Para facilitar este canal de comunicação será implantado uma plataforma digital onde as pessoas vão se comunicar com                   

a administração pela internet. Assim vai estar mais próximo para saber quais são as necessidades da comunidade. Com esse                   

canal entre o povo e o Prefeito quem vai falar onde estão os problemas a serem solucionados é a própria comunidade. Essa                      

parceria vai fazer com que seja  

alterado o que for necessário para melhorar a qualidade de vida da população.  



Apesar de ter uma gestão voltada para o Futuro é importante ficar atento aos erros do passado. Vamos reivindicar os 

investimentos  feitos na última gestão para que possamos readequar os procedimentos falhos, e fazer licitação para que uma nova 

empresa de  transporte público sirva a população de forma eficiente. Sabemos a importância que tem um transporte público de 

qualidade. Um melhor deslocamento das pessoas, de forma segura, rápida, com conforto e preço justo gera benefícios para toda a 

coletividade. 
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✔ Implementar melhorias para diminuir o impacto das enchentes no centro da cidade;  

✔ Implementação de ações que visem a melhoria da região portuária de forma a atender as necessidades de infraestrutura e  das 



relações econômicos sociais de forma a preservar a qualidade de vida dos moradores da região; ✔ Dar continuidade ao programa 

de mobilidade urbana de forma a causar menor transtorno a comunidade com a máxima  celeridade possível;  

✔ Estimular as ações de regularização fundiária, visando a melhoria da qualidade de vida e a promoção do desenvolvimento; ✔ 

Ampliação da rede de ciclovias do município a fim de dar segurança à população que faz uso deste meio de transporte e se 

desloca dos bairros mais distantes ao centro da cidade;  

✔ Arborizar a cidade de forma planejada para que não necessite troca ou manutenção para não gerar custos desnecessários; 

✔ Levar saneamento as localidades ainda deficientes de nossa cidade;  

✔ Implementar em todo município a coleta seletiva de lixo onde o caminhão passe no mínimo duas vezes na semana, promover 

ações de conscientização da população dos benefícios para comunidade e do meio ambiente;  

✔ Instalar um canal de comunicação para as pessoas informarem onde existe entulho que foi descartado de forma inapropriada  

a fim de que se proceda o recolhimento ou, quando possível, a 
aplicação de sansões a quem ocasionou o fato. 
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EDUCAÇÃO  

Para o bom desenvolvimento das crianças é importante que elas tenham contato com atividades direcionadas que estimulem suas                  

habilidades relacionadas com esportes, oficinas de artes e o estudo de outras línguas. Para que isso aconteça na gestão de DR.                     

Ricardo as atividades de todas as escolas municipais terão o “contraturno”, ou seja, no turno em que as crianças não estão em                      



período de aula regular estarão dentro da escola realizando atividades direcionadas, em um ambiente seguro e saudável. A                  

preocupação que todas as crianças tenham acesso à educação em horário integral faz com que os requisitos de acessibilidade                   

para os portadores de  deficiência sejam implementados em todas as unidades de ensino.  

As atitudes que temos hoje vão refletir no futuro de nossas crianças. DR. Ricardo sabe que o “acesso e a permanência” de                      

crianças e adolescentes no Sistema Municipal de Ensino com qualidade farão com que o futuro delas seja melhor. Para                   

proporcionar que todas as crianças tenham acesso ao sistema de ensino municipal a gestão vai dar prioridade ao transporte                   

escolar. Mas não basta apenas frequentar a escola, a escola tem que estar em bom estado de conservação, com merenda                    

escolar nutritiva, de qualidade e material didático apropriado (de acordo com a legislação). A mesma coisa para as creches da                    

nossa cidade, para que os pais  trabalhem tranquilos sabendo que seus filhos estão bem cuidados e em um ambiente seguro.  

Para que tenhamos a melhor qualidade do processo de ensino é importante que os professores se mantenham constantemente  

capacitados. Isso faz com que aumente a troca de experiências e a atualização nas práticas de ensino. Faremos parcerias com as 

1
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Universidades do município para estas capacitações. E em busca da melhora da qualidade será feita também a implementação de 

um “Sistema de Educação Inteligente” com o uso de tecnologia nas escolas, o que trará benefícios para o sistema como um todo.  



✔ Estimular os jogos escolares e competições municipais e intermunicipais;  

✔ Estruturar laboratórios multidisciplinares nas escolas municipais de forma a integrar diferentes matérias de maneira lúdica 

estimulando a curiosidade e a aprendizagem dos alunos;  

✔ Manter em boas condições a frota do transporte escolar e viabilizar o acesso do transporte a todos os alunos priorizando  quem 

reside longe da unidade escolar;  

✔ Realizar levantamento junto a Defensoria Pública de demandas para inclusão de crianças em creches para identificar as 

regiões  de maior necessidade e agir para suprir a demanda da melhor maneira possível evitando sua judicialização;  ✔ Adquirir 

produtos da merenda escolar por produtores locais a fim de estimular a agricultura no município;  ✔ Desenvolver junto aos alunos 

atividades voltadas a suas habilidades naturais como esportes, artes e exatas, de forma que suas  aptidões sejam estimuladas;  

✔ Estimular o contato dos alunos com os livros e instituir premiações para a leitura destes;  



✔ Capacitar continuamente os profissionais da educação e os professores, visando a valorização profissional e a qualidade do 

ensino aos alunos municipais;  

✔ Criar ações para erradicar o analfabetismo, e implementar grupos de alfabetização de adultos em todos os bairros;  ✔ 

Implementar convênios entre as universidades e a prefeitura afim de garantir a inserção de alunos em programas que  

incentivem o estágio. 
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SAÚDE  

Com a implantação do programa Florianópolis Digital – Governo 100% digital” certamente irá beneficiar também o sistema de                  

saúde da cidade pois serão agilizados os atendimentos dos pacientes. Com uso dessa plataforma o tempo de espera para                   

consultas e exames diminuirá, assim como as faltas nas consultas. Irá facilitar também o atendimento quando a pessoa precisa,                   



de forma rápida e sem deslocamentos desnecessários. Sabemos da importância do controle de remédios em estoque nas                 

farmácias municipais, por isso o controle será rigoroso para que não faltem remédios de uso continuado. O atendimento da saúde                    

terá a manutenção necessária, faremos funcionar bem o que já existe, sempre ouvindo a comunidade para termos conhecimento                  

de suas necessidades buscando a melhor forma de melhorar cada vez mais o serviço prestado à população. Será efetivado 3                    

(três) Prontos Atendimentos 24 Horas, nos bairros Norte, Sul Leste e sudeste da ilha visando garantir o atendimento rápido e de                     

qualidade em todos os cantos da  cidade. 

21  
✔ Aumentar a relação de prestadores laboratoriais a fim de que não somente o centro do município seja atendido;  ✔ Manter 

transporte social para viagens a outras cidades quando o paciente necessitar de atendimento especializado não  disponibilizado 

no município;  

✔ Manter os insumos, tanto de produtos quanto de profissionais, necessários para que o serviço de saúde seja prestado com 

eficiência;  

✔ 



Manter em estoque, na medida da necessidade dos pacientes, medicamentos de forma a não faltar, incluindo os que são 

fornecidos pelo Estado pelo alto custo e medicamentos excepcionais de forma mais célere possível de acordo com a necessidade; 

✔ Disponibilizar canais para que os pacientes tenham acesso a “telemedicina” a fim de ampliar o rol de especialidades atendidas 

pelo município assim como a celeridade no atendimento;  

✔ Saúde bucal, com maior abrangência, inclusive itinerantes em parceria com as escolas públicas;  

✔ Disponibilizar equipes multidisciplinares de médicos especialistas (psicólogos, oftalmologistas, dentistas) para que em parceria              

com a Secretaria de Educação atendam as crianças nas escolas e as tratem se necessário, ou encaminhem para tratamento                   

especializado;  

✔ Informatizar e integrar as unidades de saúde com o armazenamento do histórico de atendimento dos pacientes bem como  com 

o sistema de estoque de medicamentos disponibilizados pelo município;  

✔ Assegurar atendimentos diferenciados e políticas públicas de prevenção e atendimento especial para pessoas com 60 anos  ou 

mais. 

22  
DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA  

DR. Ricardo costuma dizer que “não há maior programa social que o emprego”. O emprego gera renda e dignidade para o                     

trabalhador. O emprego é o que garante o pão, o arroz e o feijão na mesa do Itajaiense. Visando a geração de empregos será                        



implementado a retomada do crescimento econômico por meio de Planejamento Estratégico, onde será dada atenção a incentivos                 

aos pequenos e microempresários da nossa comunidade. Isso aliado a criação de startups que cuidarão do desenvolvimento da                  

infraestrutura digital da cidade. Essas ações estarão interligadas ao apoio a entidades que atuem na melhoria da qualidade de vida                    

da população.  

Para fomentar o emprego, e sempre preocupado com a necessidade da comunidade como um todo, DR. Ricardo irá implementar,                   

por meio de uma parceria com a Justiça Estadual, um projeto para que quem cumpre pena e cumpre os requisitos básicos                     

necessários possa prestar serviços na cidade através da Prefeitura. Isso é importante para a comunidade em geral que terá uma                    

maior mão de obra trabalhando para melhorar a qualidade de vida da cidade e das pessoas que estão nesta situação e terão a                       

chance de se  sentirem úteis e serem inseridas em oportunidades de serviços, além de contar para diminuição de suas penas.  



A agilidade no atendimento ao usuário dos serviços da Fazenda Pública será também de forma virtual, o que além de ser mais                      

rápido encaminhará a pessoa de forma correta ao setor competente para solucionar sua demanda. Serão implementados canais                 

para estimular que o contribuinte inadimplente renegocie o pagamento da dívida com o município. Com a emissão de declarações                   

e  

certificados on-line o contribuinte não terá a necessidade de deslocamento aos órgãos públicos. 
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✔ Valorizar o trabalhador autônomo direcionando a organização da prestação de serviço e também a sua necessidade 

previdenciária em parceria com o SEBRAE e AMPE;  

✔ Desenvolver parcerias público-privadas com o intuito de fomentar o progresso na região;  

✔ Organizar de forma eficiente a procura do empregador por mão de obra qualificada, com os trabalhadores, criando pontes 

entre as agências de empregos e estágios e a FEAPI e demais institutos de aprendizagem técnica do município.  



SEGURANÇA 
PÚBLICA  

A implementação dos canais de comunicação entre a Administração Pública e a comunidade via internet vai ser um dos grandes                    

diferenciais na forma como a Guarda Armada de Florianópolis conseguirá aumentar sua capacidade de atendimento. Assim os                 

deslocamentos da Guarda irão para as regiões onde é efetivamente mais necessária no momento e de forma mais rápida                   

gerando maior proteção  aos cidadãos.  

✔ Capacitação e qualificação dos agentes da Guarda Municipal para tratar com as questões que enfrenta da forma mais assertiva; 

✔ Aumentar o número de postos da Guarda Municipal de forma a atender a população de maneira mais célere; ✔ Investir em 

tecnologia de segurança pública em pontos estratégicos da cidade a fim de que se for necessário seja possível o 

acompanhamento virtual nas situações de infrações;  

✔ Repassar a Guarda Municipal viaturas com automóveis provenientes de apreensão que estão em bom estado de uso a fim de  



aumentar a frota sem onerar os cofres públicos. 
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BEM-ESTAR SOCIAL  

A adequação da Defesa Civil para fazer frente a emergências na nossa cidade é de suma importância. Não raro Florianópolis sofre                     

com enchentes e deslizamentos de terra, além de outras situações a que estamos sujeitos por nossa condição geográfica aliada                   

ao 

clima. Uma Defesa Civil adequada, estruturada e organizada é o que faz diferença para que nas emergências nenhuma pessoa                   

fique desamparada. É notório que normalmente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, na grande maioria das                  

vezes, são as maiores acometidas pelos infortúnios causados pelas intempéries e são as que necessitam que as atitudes                  

tomadas para lhe ajudar  sejam as mais assertivas possível.  



A fim de efetivar que a desigualdade social no município seja a menor possível é importante a identificação das regiões mais                     

necessitadas e que ali tenham implementadas ações voltadas para as especificidades da comunidade para que as pessoas que                  

precisem tenham uma melhor qualidade de vida. Para tanto é importante a participação de Organização da Sociedade Civil que                   

atue em parceria com o município e que haja, dentre outras ações, incentivos a projetos em todas as áreas que são importantes                      

para o desenvolvimento de nossa comunidade. Assim como a instalação nos bairros de “Centros de Cultura da Economia                  

Solidária”.  

✔ Promover eventos em nossas praças públicas nos finais de semana, com os artistas da nossa cidade; 

✔ Apoiar as festas tradicionais realizadas na cidade;  

✔ Eventos de Verão nas praias da cidade, para maior aproveitamento das nossas belezas naturais e do lazer da população;25  
✔ Implementar ações para estimular a criatividade e atividade física em idosos, criando para tantos centros de convivências; 

✔ Estimular a população por meio de voluntariado faça visitações em casas de repouso;  

✔ Trabalhar com a prevenção emocional dos idosos, dando enfoque a auto estima;  

✔ Promover ações capazes de proporcionar o fortalecimento da participação social dos idosos, assim como, assegurar o 

envelhecimento ativo e saudável;  

✔ 



Manter e aumentar os espaços públicos destinados ao lazer da comunidade por meio de espaços de convivência adequados  e 

seguros;  

✔ Organizar atividades de pequeno e médio porte para a população interagir com a cultura da cidade, conhecendo sua história  e 

origem de forma lúdica e interagindo com os espaços públicos a eles destinados;  

✔ Estimular o turismo rural e histórico da cidade;  

✔ Implementar feiras de alimentos e artesanato local e inseri-las no turismo da cidade;  

✔ Ampliar o atendimento das necessidades básicas da população por meio de melhorias e abrangência do atendimento do 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social);  

✔ Efetivar ações na “Casa de Passagem de Pessoas em Situação de Rua” que visem lhes proporcionar uma melhor qualidade de 

vida e o resgate da dignidade humana;  

✔ Priorizar ações de Assistência Social que tenham ênfase na família e na comunidade local, respeitando as especificidades dos 

moradores de cada região;  

✔ Disponibilizar transporte público social para demandas de assistência social, de saúde e afins;  

✔ Buscar minimizar eventuais catástrofes com planos prévios das 
ações, monitoramentos e acolhimento dos atingido. 
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CONCLUSÃO  



Nosso propósito é que os cidadãos de Florianópolis tenham acesso a qualidade de vida que a cidade pode oferecer. Para isso é 

tão necessária  a mudança de gestão que será efetivada com ênfase na reforma administrativa apresentada. O desenvolvimento 

social e econômico trará benefícios a todos.  

O principal intuito desta proposta de governo trata-se de oportunizar ao povo de Florianopolis  uma nova maneira de governar, de 

forma  clara, honesta e eficiente.  

Todos unidos por uma Florianopolis melhor!  



“Não somos a situação, nem a oposição, SOMOS A SOLUÇÃO!” 
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