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Este  programa  de  governo  trata-se  de  um  documento  onde  são
estabelecidos um conjunto de compromissos do PSOL de Palhoça com o povo
do município. Ao longo da campanha e de um possível governo, obviamente
este programa poderá ser ampliado e aprimorado.

O  principal  pressuposto  para  a  elaboração  deste  documento  é  que  os
problemas da cidade se relacionam entre si e as possíveis soluções também.
Entendemos  aqui  que  a  solução  de  tais  problemas  só  será  possível  com  a
participação direta do povo nas tomadas de decisões.  Problemas e soluções
devem ser pensados coletivamente.

Separamos a seguir os grandes temas por tópicos.



Administração Municipal

- Estudar o orçamento municipal. Realizar auditoria das contas da prefeitura,
verificar o excesso de cargos comissionados e super salários. Realizar concurso
público  para  substituir  cargos  comissionados  e  priorizar  a  nomeação  dos
servidores concursados com experiência na área.

- Elaborar procedimentos burocráticos mais simples para o acesso do cidadão
aos serviços da prefeitura.

-  Plano  de  melhoria  das  condições  de  saúde  dos  servidores,  inclusive  com
acompanhamento psicológico facilitado.

- Melhorar a transparência pública oferecendo maior detalhamento das receitas
e despesas do município

- Criação do “Diário Oficial eletrônico” do município.

-  Orçamento  participativo:  Parte  do  orçamento  e  de  sua  aplicação  será
decidido nos bairros por meio de consulta pública aos moradores.

- Notificar os bancos para que cumpram a legislação e abram agências e postos
de atendimento nos bairros, já que estão praticamente todos concentrados no
centro, ponte do Imaruim e Pagani, e os demais bairros desassistidos.

- Reduzir  o IPTU para os imóveis  de famílias  que são participantes da coleta
seletiva, e para as residências que possuem pelo menos uma árvore. Adotar o
IPTU progressivo, onde os mais pobres paguem menos.

-  Corrigir  a  distorção  salarial  dos  funcionários  menos  remunerados  da
prefeitura.

Política Urbana

- Revisão do Plano diretor, a partir de amplas consultas públicas. Discutir com a
população  dos  bairros  por  meio  de  assembleias  e  consultas  públicas  para
definir as regras de ocupação dos espaços, especialmente em regiões próximas
as áreas de preservação, a fim de evitar o crescimento desordenado da cidade.

Transporte público e mobilidade urbana

 -  Abrir  concessão  para  nova  empresa  com  tarifas  melhores  e  mais  linhas
interbairros como exigência contratual.

 - Viabilizar a demarcação de ciclofaixas e sinalização com bicicletário próximo
à estação de ônibus.



 -  Elaborar  estudo  para  avaliar  a  viabilidade  da  criação  de  uma  empresa
municipal responsável pela gestão do sistema de transporte público.

- Buscar maior cooperação com os outros municípios da região metropolitana
de Florianópolis para a integração dos sistemas de transporte público.

 - Viabilizar a demarcação de faixas exclusiva para motos e sinalização com local
de estacionamento próximo à estação de ônibus e grandes polos geradores de
tráfego.

 -  Criar o Conselho municipal dos Usuários do transporte público para fiscalizar
e propor soluções

- Ampliar as marginais na BR 101 e BR 282, facilitando o deslocamento local,
dispensando assim a utilização das rodovias.

Segurança Pública

- Melhorar a iluminação nos bairros,  limpeza de terrenos baldios,  urbanizar e
revitalizar áreas periféricas da cidade, melhorar a assistência social para pessoas
em situação de rua e usuários de drogas em colaboração com as instituições de
caridade da sociedade.

- Criar roteiro de vistoria da guarda municipal nas praças públicas e intensificar
apoio aos Conselhos Municipais de Segurança – CONSEG.

Assistência Social

- Em consulta  com profissionais  e  lideranças  da  área,  percebeu-se que três
medidas  relativamente  simples  podem  amenizar  a  situação  de  pessoas  em
situação  de  rua:  A  reabertura  do  centro  POP,  a  abertura  de  uma  “casa  de
passagem” e a criação de um restaurante comunitário.

- Abrir os CRAS nos Bairros mais carentes, conforme determina a legislação: Frei
Damião, Laranjeiras e baixada do Caminho Novo.

- Disponibilizar assistência jurídica a população em situação de rua conforme
determina o SUAS.

-  Melhorar  o  acolhimento  a  população  em  situação  de  rua  com  escuta
qualificada, ressocialização, retorno aos vínculos sócio comunitários e familiares,
confecção de currículos, treinamento para o mercado de trabalho, inserção nos
programas governamentais.

Educação



- Melhorar o plano de carreira do magistério municipal, no sentido de valorizar o
profissional e minimizar as perdas salariais que ocorrem na aposentadoria.

-  Abrir  escolas  ou  ampliar  as  existentes,  pois  a  demanda  está  crescendo
bastante. Providenciar recursos tecnológicos para as escolas e treinamento para
os  professores.  Programa  de  saúde  preventiva  no  ambiente  escolar,  com
consultório  itinerante  que  vai  circular  nas  escolas  em  datas  pré-agendadas
(economia no sistema de saúde).

-  Aumento  da  oferta  de  ensino  em  contraturno,  e  ampliação  do  PEMP
(Programa de Educação Musical)

-  Construção  de  ginásios  e  quadras  cobertas,  com  possibilidade  de  uso
compartilhado entre escola e comunidade.

-  Ampliar  as  vagas de creches em tempo integral  –  Exigir  das construtoras
maior contrapartida para viabilizar as construções.

-  Democratização da gestão da educação através da  eleição de diretores e
implantação de grêmios estudantis.

-  Viabilizar  a compra ou construção de uma sede própria  para a  Faculdade
Municipal  de  Palhoça  –  FMP,  para  fortalecer  esta  instituição  que  é
fundamental  para  a  elaboração  e  acompanhamento  de  projetos  de
desenvolvimento  da  cidade.  Reabrir  cursos  de  pós-graduação  adaptados  às
demandas e necessidades do município.

-  Projetos  de  educação  em  tempo  integral em  bairros  socialmente  mais
vulneráveis, ampliando gradativamente para toda a rede.

- Contratação de mais profissionais da educação em caráter efetivo. Reduzir ao
máximo  a  quantidade  de  contratações  temporárias,  que  dão  menor
estabilidade e piores condições de trabalho aos profissionais.

- Combater terceirizações na rede municipal de educação.

- Ampliação dos programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Turismo

- As praias de Palhoça são internacionalmente conhecidas,  mas é necessário
incentivar outras formas de turismo que possam gerar emprego e renda em
outras épocas do ano.

- Promover o turismo náutico, turismo rural e ecoturismo. Patrocinar eventos ao
ar livre, criar um calendário municipal de eventos.

-  Melhorar  a  divulgação  do  município  para  atrair  mais  turistas  nacionais  e
internacionais.



- Melhorar o potencial turístico do Parque da Serra do Tabuleiro.

-  Promover  maior  oferta  de vagas no nível  superior  (tecnólogo)  e cursos  de
curta duração para capacitar a mão de obra do setor, visto que já existe a FMP
com  conhecimento  acumulado  na  área,  dessa  forma,  gerando  emprego  e
renda para os habitantes locais.

- Planejamento integrado do setor de turismo.

- Abertura do Parque Municipal.

Esporte

-  Incentivar  o  esporte  amador  e  o  esporte  escolar  do  município,  em  ações
integradas com as secretarias da educação e da saúde.

Cultura

-  Criação  de  um centro  de  eventos  que possa  servir  para  diversos  tipos  de
apresentações  teatrais  e  musicais,  servindo  também  a  rede  municipal  de
ensino.

-  Abrir  as  escolas  municipais nos  finais  de  semana  e  remunerar  artistas  e
educadores sociais para cursos, oficinas e apresentações nesses espaços.

-  Criação  de  uma  sede  definitiva  para  a  Biblioteca  Municipal  de  Palhoça  e
expansão do seu acervo.

-  Reconhecimento  e  fomento  às  manifestações  culturais  populares,  como o
RAP e as batalhas de rima.

- Abertura de espaços públicos para a exibição,  sem fins lucrativos, de obras
cinematográficas.

Saúde Pública

- Buscar junto ao governo do Estado parceria para a construção de um hospital
em terreno fornecido pelo município.

-  Criar  um  programa  de  Saúde  na  Escola,  com  consultório  itinerante e
programas educativos voltados para a saúde preventiva.

- Implementação da  rede de esgoto no município, começando pelas regiões
socialmente mais vulneráveis.

-  Melhorar as condições de trabalho dos profissionais  de saúde,  em especial
aqueles com salários mais precarizados (técnicos de enfermagem, de farmácia,



etc.). Aumentar as contratações em caráter efetivo e diminuir as contratações
em caráter temporário.

-  Lutar  contra  o  avanço  da  privatização  e  terceirização  na  saúde  pública,
revendo contratos de serviço e/ou gestão.

- Foco na saúde básica, com fortalecimento da saúde da família.

- Incluir no currículo escolar noções básicas de nutrição, estimulando hábitos
alimentares  saudáveis  e  por  consequência  a  prevenção  de  doenças
relacionadas à má alimentação.

-  Criar  mecanismos  de  garantia  da  segurança  alimentar  das  famílias  mais
pobres.

- Melhorar e ampliar a redes dos CAPSs, para garantir o melhor acolhimento da
população que necessita de atendimento na área da saúde mental.

-  Políticas  sobre  drogas  inclusivas  e  humanizadas,  focando  na  redução  dos
danos provocados pelo abuso de substâncias e a  reabilitação dos pacientes,
buscando  um  trabalho  colaborativo  entre  a  Prefeitura,  os  CAPSs,  as
comunidades e movimentos sociais.

- Ampliar os espaços públicos disponíveis para a prática de esportes e atividades
físicas  de  modo  geral,  em  particular  nas  comunidades  periféricas,  com  o
objetivo de estimular hábitos saudáveis e por consequência prevenir doenças
relacionadas ao sedentarismo.

Emprego e renda

- Fornecimento de equipamento mais moderno para os catadores de materiais
recicláveis,  aliado  a  um  programa  de  educação  de  jovens  e  adultos.  Coleta
seletiva nos moldes do PROCREP (Criar, Reciclar, Educar e Preservar)

- Criação da incubadora municipal de Micro e Pequenas empresas: A ideia é
fornecer espaço físico, auxílio burocrático e treinamento integrado com a FMP
para incentivar jovens empreendedores a iniciar sua primeira empresa, sendo
que  está  será  operada  por  trabalhadores  de  Palhoça.  Espera-se,  em
contrapartida, a geração de emprego e renda para o município.

-  Estimular  o  funcionamento  de  iniciativas  dentro  da  lógica  de  economia
solidária.

-  Criação  de  obrigações  condicionantes  para  o  estabelecimento  de  futuros
benefícios fiscais,  como a proibição da redução do quadro de funcionários e
obrigação  de  comprar  matérias-primas  de  fornecedores  locais  à  empresa
beneficiária, com o objetivo de garantir o retorno social caso haja a concessão
de tais benefícios.



-  Fomento  às  cooperativas  de  reciclagem,  agrícolas,  industriais  e  de  pesca,
dentro de uma perspectiva de produção sustentável.

 - Implementação da Economia solidária no município. Intensificar a comprar
de produtos locais  como frutas,  verduras e outros como determina a Lei  do
PRONAF (agricultura familiar).

- Estabelecer aumento progressivo do IPTU a imóveis abandonados, nos termos
da Seção III do Capítulo II do Estatuto da Cidade (lei 10.257 de 10 de julho de
2001),  com o objetivo de pressionar  os donos de tais imóveis  a destiná-los a
cumprir sua função social.

- Ceder através de empréstimo não oneroso por tempo determinado terrenos
municipais para instalação dos galpões de triagem de materiais recicláveis para
cooperativas e associação de trabalhadores com materiais recicláveis.

- Criar um programa municipal de incentivo financeiro a construção de galpão
de matérias  recicláveis,  equipamentos  e  logística.  Na área  de reciclagem de
material orgânico e não orgânico.

- Dar apoio jurídico, contábil,  administrativo as associações e cooperativas do
município.

-  O município  deverá  contratar  as  cooperativas  e associações para coletar  o
material  reciclado  em  caminhões  para  levar  o  material  para  o  galpão  dos
catadores  para  triagem e comercialização,  a  Exemplo  do que é  feito  com a
Proactiva.

Acessibilidade

-  Promover a melhoria da acessibilidade nos prédios públicos, privados e nas
ruas, de forma a garantir maior autonomia às pessoas com deficiência.

Proteção ambiental e agroecologia

- A degradação ambiental e a ocupação desordenada são notórias em Palhoça,
e atualmente, a região mais ao sul do município está bastante ameaçada com
propostas de mudança na legislação.

- Pretende-se incentivar a agricultura urbana e peri urbana para a produção de
alimentos  sem  agrotóxicos.  Espaços  ociosos  no  perímetro  urbano,  como
terrenos baldios, poderão servir para a criação de hortas comunitárias. Paralelo
a  isso,  pretende-se  implantar  programa  de  incentivo  junto  aos  pequenos
produtores  rurais  no  sentido  de  melhorar  a  produção  livre  de  agrotóxicos
agregando valor aos produtos.

- Estabelecer coleta seletiva de lixo e garantir sua cobertura em todo o território
municipal.



- Ampliar a cobertura da rede de tratamento de esgoto.

- Combater a tentativa de privatização da rede de tratamento de água e esgoto
do  município,  que  traria  graves  consequências  à  saúde  e  aos  bolsos  da
população palhocense.

- Criar iniciativas municipais de reflorestamento em áreas desmatadas, e dar
suporte a projetos similares de iniciativa popular.

- Criar projetos de despoluição dos principais rios e das praias da cidade.

- Incentivo ao uso de novas matrizes energéticas, como a energia solar.

- Estímulo à criação de cadeias de produção de baixo impacto ambiental e alto
retorno social.

Participação Popular

-  Estimular  mecanismos de participação popular,  como conselhos  de bairro,
instrumentos de participação direta, controle social de gastos e contratos, etc.

- Estabelecer diálogo direto entre a Prefeitura e as comunidades historicamente
invisibilizadas pelo poder local, como as comunidades de pescadores, as aldeias
indígenas, as ocupações, bairros periféricos, etc.

Moradia

-  Melhorar  e  ampliar  o  programa de regularização  de  posse,  com particular
atenção aos bairros periféricos.

- Desapropriação de imóveis abandonados, nos termos da legislação vigente,
com o objetivo de estabelecer moradia popular.

- Políticas voltadas ao acolhimento e assistência à população em situação de
rua.

Direitos dos Animais

-  Criar  um  centro  municipal  para  recolher  e  tratar  animais  abandonados  e
estimular a adoção.

- Incentivar a substituição dos animais utilizados na coleta de material reciclável
por veículos não poluentes, para o bem dos animais e dos trabalhadores.

- Oferecer a opção de merenda escolar vegana.



Diversidade

- Criação de um Conselho Municipal para discutir políticas públicas voltadas ao
público LGBTQIA+.

- Oferecer assistência jurídica para a população LGBTQIA+.

-  Criar  políticas  Públicas  para  os  grupos  de  gênero   LGBTQIA+  onde  estas
pessoas tenham atendimento nas UBS com programas mensais de orientação,
palestras e de prevenção a saúde.



Este programa foi preparado pelo diretório municipal do PSOL de Palhoça com a colaboração
de seus militantes, apoiadores e cidadãos palhocenses que desejam construir uma cidade que

possa, definitivamente, pertencer ao seu povo.


