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INTRODUÇÃO 

 

Palhoça sofreu uma expansão muito brusca nos últimos tempos, então não 

pode mais ser tratada como se fosse um pequeno município, deve-se realizar 

um planejamento político de longo prazo.  

 

O presente plano de governo foi elaborado observando as reais necessidades 

da população palhocense, a partir de demandas trazidas pela própria 

comunidade.  

 

Os problemas apresentados impulsionaram a candidatura do AVANTE. 

 

Este plano de governo foi pensado a partir da conjuntura do desenvolvimento 

econômico municipal com o momento político e econômico, pelo qual passa o 

país.  

 

Entende-se que é necessário realizar o que for melhor para Palhoça e para o 

cidadão, de forma responsável, planejada e eficiente. 

  

O presente plano de governo servirá como ferramenta da população para 

cobrança das propostas feitas pelo nosso candidato.  

 

Deve ser tratado como um compromisso direto com o povo, concretizando seus 

anseios, trazidos em formas de propostas e com isso a satisfação do povo 

Palhocense. 

 

O DESEJO, PRINCIPAL, É DE QUE PALHOÇA CRESÇA E COMO ELA SUA 

GENTE. 
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2. VISÃO DE LONGO PRAZO 

 

Como já foi mencionado, sabe-se que Palhoça cresceu muito nos últimos anos, 

necessitando de um planejamento em longo prazo para construção de uma 

base sólida, para o desenvolvimento de qualidade no futuro sem esquecer das 

demandas e necessidades de cada indivíduo no presente. 

 

CRESCIMENTO 

  

a. Crescimento organizado com infraestrutura 

 

Queremos estruturar o município de forma equilibrada e planejada de modo 

que cada bairro possa oferecer a seus moradores vias pavimentadas, 

iluminação pública adequada, esgotamento sanitário, água potável, energia 

elétrica, transporte coletivo, lazer e segurança. 

 

b. Desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiental 

 

Devemos pensar num desenvolvimento que preserve os recursos 

naturais, que prese pela qualidade em vez de quantidade, com aumento 

da reutilização e da reciclagem. 

Desejamos que a população palhocense compreenda a importância de 

conviver em sintonia com a natureza e que as atividades econômicas 

respeitem limites no que tange à poluição e à preservação da natureza. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

a. Educação plena à criança e aos jovens. 
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Esperamos ver todos efetivamente aprendendo a ser cidadãos dentro da 

escola e que as instituições de ensino, em conjunto com a família, 

direcionem o individuo a um caminho de conhecimento e de valores 

morais e sociais. Além disso, desejamos que os professores e demais 

colaboradores vinculados à administração sejam remunerados à altura 

da importância de suas atividades perante a coletividade. 

 

b. Confiança na saúde pública 

 

É necessário que cada cidadão viva com qualidade de vida e saúde, 

sabendo que, caso algo imprevisto ocorra, terá atendimento imediato a 

suas necessidades. O cidadão necessita da tranquilidade de saber que 

o sistema de saúde pública municipal é de qualidade e oferecida a 

qualquer indivíduo de forma equitativa e eficaz. 

 

c. Segurança do cidadão em qualquer lugar do município  

 

Os cidadãos precisam usufruir de seu direito de ir e vir sem se 

preocuparem com a criminalidade. Têm de se sentir seguros tanto em 

seus lares quanto em outros aspectos de suas vidas. Torna-se 

imprescindível que o município possa potencializar os investimentos de 

recursos em projetos de crescimento em vez de simplesmente no 

aumento do número de policiais. 

 

d. Espaços de lazer 

 

A sociedade palhocense necessita de espaços públicos em que todos 

possam aproveitar seu tempo livre com qualidade de vida, lazer e 

segurança. É necessário que, no futuro, o trabalho de construção e 

manutenção de tais espaços seja em conjunto entre Município e 
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comunidade. Ambos devem trabalhar juntos para tornar esses espaços 

públicos mais vividos pelos próprios cidadãos, para que saiam dos 

ambientes fechados e interajam uns com os outros. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

a. Transparência e controle social 

 

Ao longo dos anos, sabe-se que a sociedade tem uma grande 

dificuldade de acreditar na política, principalmente, pelo péssimo 

histórico que possui. Por isso acreditamos que a administração 

pública precisa ser transparente e fazemos questão disso. Queremos 

uma administração limpa, 100% transparente, da qual o cidadão faça 

parte, em que veja e controle o que é feito com o dinheiro público, 

afinal o recurso é da população e deve ser investido em prol dela. 

Acreditamos que esse trabalho em conjunto fortalecerá o 

crescimento do município. Haverá sucesso se a Administração 

Pública Municipal for transparente em seus atos, e se cada cidadão 

contribuir com a Administração, fiscalizando, propondo ações e 

conduzindo o poder executivo na realização do que foi proposto. 

 

b. Gestão Pública de excelência 

 

Acreditamos que para alcançar os objetivos almejados e de interesse 

da coletividade palhocense, faz-se necessário uma equipe de 

excelência. Para isso, deve haver a desburocratização e mais 

eficiência e efetividade nos serviços prestados pela administração, 

sem gastos desnecessários e com servidores públicos motivados a 

dar o seu melhor, qualificados e incentivados.  
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3. DIRETRIZES DO GOVERNO 

 

A gestão pública possui como princípios basilares o conhecido “LIMPE”, sendo 

respeitados em todos os atos tomados pela Administração, uma vez que o 

objetivo é garantir a efetividade do interesse público. Contudo, acreditamos que 

para realizar uma gestão de excelência é necessário agregarmos mais 

algumas diretrizes. 

Assim, é base de todo o trabalho proposto neste plano: 

 

 LEGALIDADE: 

 

Um dos princípios basilares da Administração Pública, faz-se essencial para 

garantir que os atos públicos respeitem as Leis. A essencialidade deste 

princípio garante à população que os atos do gestor público sempre devem ser 

legalmente fundamentados, sem permitir qualquer tipo de exceções ou 

manobras.   

 

 IMPESSOALIDADE: 

 

Todos são iguais perante a lei, consequentemente, a administração não pode 

promover tratamento diferenciado, nem beneficiar uns e não outros. Para 

nossa gestão a impessoalidade será aplicada para alcançar sempre o interesse 

público, atendendo a todos de igual forma, com respeito ao que se necessita 

de fato. 

 

 MORALIDADE: 

 

Essa diretriz nos agrega um valor legal. Não basta aplicar a lei, deve-se aplicar 

também valores para o plano ser justo com a sociedade. O gestor realizará 

suas ações respeitando as leis e principalmente os valores morais e éticos. 
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Para nós esse princípio é essencial, pois demonstra aos cidadãos palhocenses 

que o plano busca o benefício e o respeito deles.  

 

 PUBLICIDADE: 

 

Para um governo transparente com a população, a publicidade é fundamental. 

Ao adotarmos a publicidade em nossos atos, em tudo que fazemos, os 

cidadãos podem exercer facilmente a fiscalização, avaliação e cobrança do 

gestor. O presente plano de governo é uma ferramenta de publicidade em que 

o cidadão pode acompanhar as propostas feitas, para que possa exigir a 

concretização do que foi proposto. 

 

 EFICIÊNCIA: 

 

Ser eficiente quando se trata de dinheiro público é utilizá-lo da melhor forma 

possível para atender às reais necessidades da comunidade. Essa diretriz deve 

basear qualquer plano de governo, bem com sua gestão. A tributação 

arrecadada deve ser utilizada com consciência para atendimento das 

necessidades da população. 

 

 TECNOLOGIA: 

 

A tecnologia se faz cada vez mais presente na vida de cada cidadão, não 

podendo a Administração Pública permanecer estagnada no tempo. A 

tecnologia ajuda a gestão e a população no que tange a transparência e 

aplicabilidade dos princípios da publicidade, legalidade e eficiência. É 

necessário adotar tecnologias nos processos internos e nos serviços a fim de 

facilitar a vida do cidadão que precisa dos gestores públicos.  
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 REGIONALIZAÇÃO: 

 

Cada região, cada comunidade, possui sua realidade. O gestor deve ter ciência 

de que cada região possui necessidades distintas, sendo necessário realizar 

adaptações para aplicar as propostas a cada uma. Ou seja, a diretriz da 

regionalização é importante ao plano de governo, para garantir que as 

propostas aqui expostas sejam aplicadas em todo Município, adequando 

quando se fizer necessário. 

 

 

4. PROPOSTAS SETORIAIS 

 

Visando ao crescimento conjunto do Município e da população, alinhado com 

as diretrizes que permeiam nossa ideia de um plano de governo plausível e 

condizente com que a população espera, construímos uma série de propostas 

por setor, para facilitar a compreensão do que se pretende realizar, sem falsas 

propostas e com força de vontade para buscar soluções e fazer com que 

aconteçam. 

 

SAÚDE  

 

 

É sabido que a saúde pública é um serviço fornecido pela administração 

pública que ainda é muito precário, necessitando de muitas benfeitorias para 
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tentar atender à população de forma desejada, temos como meta para nossa 

gestão: 

 

 buscar o apoio do Governo Federal e da Secretaria do Estado da Saúde 

de Santa Catarina para construção de um hospital público em Palhoça 

visto a grande demanda advinda do município, acarretando o 

deslocamento cidadão aos municípios vizinhos para atendimento. Não 

obstante, além de aumentar a disponibilidade de vagas, um hospital 

facilitaria o trabalho do SAMU e do corpo de bombeiros, uma vez que 

evitariam grandes distâncias e proporcionariam um atendimento mais 

ágil; 

 melhorar o acesso da população a serviço de qualidade, com equidade e 

tempo adequado ao atendimento daqueles que necessitam; 

 ampliar e aperfeiçoar o programa de atendimento residencial com foco 

na prevenção e na orientação populacional, bem como um melhor 

atendimento à mulher gestante para garantir o desenvolvimento 

saudável e seguro para o bebê. Ampliar a rede do Programa Federal de 

Estratégia da Família e incluir no atendimento outras medidas 

importantes para o Munícipio; 

 manter estoques suficientes de medicamentos e logísticas de 

distribuição; 

 reformular o Plano Municipal de Saúde com enfoques regionais e 

prioridades elencadas pela sociedade e pelo Conselho Municipal de 

Saúde, considerando as peculiaridades de cada região e demandas; 

 ampliar a captação de recursos a fim de subsidiar a saúde pública 

municipal, uma vez que o Município é incapaz de prestar serviços de 

qualidade apenas com recursos próprios; 

 aprimorar a capacitação da equipe de servidores públicos vinculados à 

área da saúde, desde o atendimento do cidadão aos conhecimentos 

técnicos; 
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 aperfeiçoar o sistema de acompanhamento em tempo real da fila de 

espera para exames e consultas, com transparência e uso de 

tecnologia; 

 valorização dos profissionais da área. 

 

 

 

SAÚDE ANIMAL            

 

 

É a necessário cuidar daqueles que são ditos como nossos “melhores amigos”, 

para isso elaboramos algumas metas: 

 

 promover e implantar ações de bem estar animal, difundindo o 

tratamento ético e respeitoso aos animais; 

 estabelecer parcerias com instituições voltadas para o acolhimento e 

cuidado animal; 

 criar um centro de bem estar animal e controle de zoonoses, com 

atendimento veterinário especializado. 
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EDUCAÇÃO         

 

A educação é a base para o crescimento da sociedade, por isso é uma das 

questões prioritárias para nossa gestão, a seguir são expostas as metas para 

aprimoramento dessa área: 

 

 ampliar o número de vagas nas creches, focando em zerar a fila de 

espera; 

 construir escolas e creches no município e ampliar aquelas já existentes, 

a  fim de suprir a falta de vagas, desafogar a educação básica e 

minimizar as filas das creches; 

 implementar o projeto “Escola com você”: trata-se de repasse de recurso 

financeiro a escolas municipais e conselhos para manutenção e 

aquisição de materiais. Tais recursos serão administrados pela APP da 

instituição. Esse projeto permitirá que as escolas possam realizar as 

melhorias necessárias tendo em vista a autonomia financeira que terão; 

 valorizar o profissional da educação com incorporação da regência de 

classe para fins de aposentadoria e regulamentação da hora atividade; 

 aumentar a nota do IDEB por meio de promoção de ações focadas na 

melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem dos alunos e de 

atividades complementares; 

 buscar a excelência na taxa de alfabetização, incentivando a política de 

educação de jovens e adultos; 

 ampliar o acesso à tecnologia nos ensinos fundamentais, com oferta de 

ferramentas diversificadas  disponíveis na internet,  o que tornará as 

aulas mais dinâmicas; 
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 melhorar as quadras esportivas existentes, cobrindo-as, para viabilizar a 

prática de atividades fora da sala de aula em dias de chuva, bem como 

construir novas quadras nas escolas municipais, consequentemente, 

melhorando a qualidade do aprendizado dos alunos; 

 contratação de servidores ACT’s com possibilidade de prorrogação do 

tempo de contrato em até dois anos, concedendo uma maior 

estabilidade após avaliação do profissional; 

 criar um estatuto próprio para os servidores ACT’s;  

 garantir o cumprimento do Plano Municipal de Educação, já aprovado; 

 realizar parcerias com as demais secretarias para instituição de 

atividades curriculares; 

 investir em materiais pedagógicos, alimentação escolar com qualidade, 

tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos espaços 

escolares; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL           

 

A assistência social foi instituída com objetivo dizimar a extrema pobreza. 

Mediante tal finalidade, atende pessoas com baixa renda, oferecendo o que 

precisam, desde os benefícios federais, até programas mais abrangentes para 

situações de vulnerabilidade. Não há como questionar a essencialidade deste 

serviço para o crescimento uniforme da população. As nossas sugestões para 

essa área da Administração Pública são: 

 

 Implantar uma política pública voltada à terceira idade, com ampliação 

de eventos, cursos, criação de centro de convivência para idosos em 

período integral com hidroginástica, ginástica e diversão (por exemplo: 
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bingo e dominó). Criação do “ CATI- Centro de Convivência da Terceira 

Idade- Palhoça”; 

  adequar os ambientes dos abrigos institucionais “casas lar” do município 

para que possam trazer segurança em um local propício para 

acolhimento de crianças, adolescentes e profissionais que lá trabalham; 

 propiciar inclusão social para as pessoas com deficiências, sejam elas 

física, mental, auditiva, visual. Fortalecer a Apae de Palhoça através de 

convênio com o município, para que se possa alcançar atendimento 

amplo a todos os palhocenses que necessitam; 

 implantar políticas e programas desenvolvidos pelo Governo Federal de 

forma integrada, além de programas locais para pessoas com 

deficiência, descentralizando a oferta de serviços; 

 estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com 

deficiência; 

 garantir o acesso da pessoa com deficiência ao tratamento e à educação 

inclusiva: transporte, atendimento clínico e rede escolar; 

 ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as 

formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 

exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA       

 

De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, assim o Município possui também o dever 

de promover segurança a seus cidadãos. Contudo, falar de segurança pública 

não se limita apenas à reclusão ou mais policiamento. Deve-se aplicar a 

educação e a prevenção da criminalidade, para, consequentemente, reduzir a 
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incidência de crimes e proteger o cidadão. Sendo assim, seguem-se nossas 

propostas: 

 

 instalar bases fixas da guarda municipal em pontos estratégicos do 

nosso munícipio; 

 instalar câmeras de segurança no município em pontos com maior 

registro de ocorrências policiais; 

 interligar as câmeras à central de monitoramento, fortalecendo a 

parceria com as polícias militar e civil; 

  contratar, por meio de concurso público, mais agentes de trânsito, 

ampliando a atuação deles em atividades vincularas à educação no 

trânsito, do mesmo modo a oferecer mais segurança aos condutores e 

pedestres; 

 requerer ao governo do Estado a vinda de mais efetivos de policiais 

militares para o Município; 

 estimular as ações comunitárias de prestação de segurança local – 

CONSEG, Rede de vizinhos, incentivando, capacitando e 

disponibilizando ferramentas de segurança pública; 

  implementar o projeto “Guarda no Bairro”: tem como objetivo captar as 

necessidades de moradores e comerciantes, ao longo de uma semana, 

com a base móvel da guarda municipal, para implantação de 

planejamento de rondas e segurança (atualmente executado com êxito 

em outro município); 
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MOBILIDADE URBANA       

 

Com o crescente aumento populacional do município de Palhoça, houve 

consequente aumento na quantidade de veículos circulando nas vias 

municipais, o que resultou num trânsito extremamente exaustivo, devido às 

grandes filas. Pretendemos investir fortemente nas questões de infraestrutura e 

planejamento, a fim de amenizar esse grande problema existente no cotidiano 

do cidadão. As propostas essa área são: 

 

 melhorar o transporte público local, ampliar o número de linhas e 

horários, requerendo também uma prestação de serviço de qualidade; 

 ampliar as ciclos faixas integradas com as vias, viabilizando o uso de 

bicicletas, o que visa menos carros em circulação, menos poluição, mais 

práticas de atividades saudáveis e, consequentemente, mais qualidade 

de vida; 

 regularizar as calçadas e fiscalizar o cumprimento da lei referente a sua 

construção e manutenção, priorizando a padronização e adequação da 

acessibilidade; 

 revitalizar as vias, com planejamento e estudos para viabilizar o fluxo de 

veículos, bicicletas e pedestres; 

 instituir rotas alternativas que liguem os bairros, realizar abertura de 

novas vias, se necessário, evitando consideravelmente as grandes filas 

nas principais vias. 
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SANEAMENTO BÁSICO      

 

Falar de saneamento básico não se resume apenas ao tratamento de esgoto e 

de água potável, ele abrange também questões vinculas à infraestrutura, como 

drenagem e manejo das águas pluviais. O Município de Palhoça necessita 

desenvolver-se muito em tais aspectos. Para solucionar os problemas 

vinculados a essa área, é essencial realizar um planejamento a longo prazo, e 

apresentar ações emergenciais para sanar problemas existentes na vida dos 

Palhocenses. Indicamos algumas ações para nossa gestão: 

 

 garantir o abastecimento de água potável; 

 ampliar a rede de esgotamento de Palhoça; 

 implementar projeto "Saneamento também é saúde!", com instalação de 

foça e sumidouro para as famílias de baixa renda, com aprovação da 

vigilância sanitária; 

 implantar projeto "Água nos bairros":  reservatório de água nos bairros 

em que a falta é constante; 

 reduzir significativamente o índice de vazamento na rede de 

abastecimento de água, implantando ferramentas de gestão e 

monitoramento; 

 prevenir ações poluidoras dos leitos dos rios com fiscalização das redes 

ilegais de esgoto e ampliação de canais de comunicação para denúncias 

por parte dos cidadãos; 

 realizar um planejamento de infraestrutura de saneamento básico para 

curto, médio e longo prazos, com base no crescimento populacional; 

 criar coleta seletiva de lixos e resíduos, bem como ações focadas a 

expor a importância dessa atividade; 
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 realizar ações de conscientização para a redução da poluição de rios, 

focando em ações de educação em parceria com a FCAM; 

 manutenção e limpeza de valas e rios (desassoreamento), a fim de 

facilitar a fluidez pluvial e reduzir os alagamentos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, OBRAS PÚBLICAS E 
TRANSPARÊNCIA 
 

Não queremos apenas o crescimento econômico, mas sim o desenvolvimento 

econômico, com o intuito de que o bem-estar da população cresça junto com a 

economia. Assim, seguem-se propostas para esse campo em nossa gestão: 

 

 atrair novas empresas geradoras de emprego e impostos para o 

Município; 

 estimular a formalização de 

microempreendedores individuais; 

 alinhar cursos técnicos, de graduação e 

pós-graduação da Faculdade Municipal de 

Palhoça - FMP com demandas econômicas 

regionais, bem como de atendimento para grandes empresas instaladas, 

visando formar mão de obra qualificada em Palhoça, mantendo-a dentro 

do município; 

 ampliar os cursos de formação técnica a fim de facilitar o ingresso ao 

mercado de trabalho por meio de programas federais, estaduais ou 

parcerias com instituições de ensino; 

 dinamizar o sistema de iluminação pública por meio da implantação de 

canal direto entre o cidadão e a operadora de energia, com prazo 

mínimo de atendimento, através de protocolo fiscalizado pelo Procon, 
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prevendo-se punições caso haja descumprimento, como multa ou perda 

da concessão; 

 promover parcerias com o observatório social e Ministério Público, a fim 

de otimizar os investimentos em obras, buscando qualidade e redução 

de gastos dos recursos públicos. 

 

TURISMO, CULTURA E ESPORTE          

 

Palhoça é um município com belezas únicas, possuindo diversos pontos 

turísticos e aspectos culturais não explorados. Em nossa gestão pretendemos 

investir na exploração sustentável dessa área, além de fortalecer o esporte 

como instrumento de melhoria do contexto social. Indicamos algumas ações 

relacionadas a essa área: 

 

 divulgar Palhoça em feiras voltadas para a hotelaria e o turismo, a 

fim de trazer empreendedores para nossa cidade; 

 investir na infraestrutura das praias e do litoral de modo amplo; 

 criar outros pontos turísticos não vinculados ao litoral, como os 

ligados às belezas naturais da Serra do Tabuleiro, cachoeiras, trilhas 

e demais atrações existentes e não exploradas; 

 ampliar as áreas favoráveis à prática de esporte, disponibilizando 

monitores, materiais e equipamentos; 

 incentivar a prática esportiva de crianças, jovens e adolescentes 

através de programas sociais nos bairros do município;  

 criação do “Centro Cultura de Palhoça” para exposição e resgate da 

nossa história; 
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 promover a cultura nas praças e parques através de músicos e de 

grupos folclóricos locais, trazendo lazer e valorizando os artistas da 

cidade. 

MEIO AMBIENTE          

 

O Meio Ambiente é um direito fundamental de todos, devendo o Estado e a 

própria população preservá-lo e protegê-lo. Em nossa gestão esse será o 

objetivo, assim seguem-se ações a fim de concretizar a manutenção e 

preservação do meio ambiente. 

 

 ampliar a fiscalização a fim de proteger a fauna e a flora do município, 

com objetivo de coibir invasões e possíveis irregularidades; 

 revitalizar o parque Natural Municipal Natalina Martins da Luz, situado a 

região central do município;  

  criar programas de conscientização na rede municipal de ensino, 

aproximando as crianças da natureza, mostrando-lhes o valor e a 

importância do meio ambiente para o futuro; 

  implantar o projeto “Coleta seletiva de lixo”, facilitando o recolhimento e 

incentivando a reciclagem de materiais; 

 criar ecopontos de coleta seletiva nos bairros, a fim de dar uma 

destinação adequada para os resíduos;   

 realizar cadastro de associações ou cooperativas de catadores, para o 

recebimento dos materiais reciclados. 
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SERVIDORES PÚBLICOS        

 

O servidor publico é nosso maior patrimônio, é ele quem desempenha o ofício 

de servir com responsabilidade, ética e comprometimento as tarefas do dia-a-

dia dentro da administração pública. Para isso, precisamos valorizar nossos 

servidores, na qual destacamos  

 

 reformulação dos Estatutos dos Servidores Públicos Municipais (LC nº 

096/2010 e 097/2010); 

 criar uma comissão permanente de negociação com o Sindicato dos 

Trabalhadores (SITRAMPA) e administração municipal;  

 criar uma Diretoria, exclusiva, para tratar de assuntos relacionados ao 

Servidores efetivos, comissionados e contratados. 

 


