
 VIRANDO A PÁGINA

 Este documento é resultado de um trabalho realizado durante meus 15 
anos de jornalismo comunitário, atendendo milhares de pessoas nas mais 
diversas e di�ceis situações, conhecendo de perto os problemas de cada 
can�nho de Palhoça, ouvindo, conversando e vivenciando as angús�as e os 
anseios do povo e na maioria das vezes, conseguindo ajudar de alguma forma a 
melhorar a vida das pessoas.

 O plano de governo “VIRANDO A PÁGINA”, foi escrito observando os 
anseios da população palhocense, a necessidade de decência nas questões 
ambientais, na saúde, na educação, em segurança, no saneamento básico, na 
mobilidade urbana e as dificuldades enfrentadas diariamente pela nossa gente.
 
 Este plano de governo será amplamente divulgado e deba�do com a 
população palhocense, nos encontraremos nos bairros, nas associações de 
moradores, nos conselhos profissionais, nas en�dades de trabalhadores e de 
empresários, nas faculdades, nas escolas, nos debates e nas redes sociais, para 
enriquecê-lo com mais ideias, indicando soluções e caminhos.

 Desta caminhada juntos, chegaremos a uma Palhoça que sonhamos.



Apresento os 22 desejos para revolucionar nossa Palhoça.

1. Gestão transparente:
A transparência será prioridade na nova gestão. Tornar as contas públicas 
disponíveis para a população é um dever do gestor público.

2. Eficiência dos recursos públicos:
Tornar os serviços mais eficientes, gerando menos custos e tornando-o 

mais acessível ao contribuinte. A tecnologia é a maneira mais prá�ca de 
transformar a máquina pública mais eficiente, melhorando a vida do 

cidadão.

3. Educação, inovação e cultura:
Valorização dos profissionais da educação com plano de cargos e salários 
digno, fomentar a inovação através de parcerias público/privado e 
incen�var o desenvolvimento cultural de nossa cidade é a base para um 
desenvolvimento mais humano daqueles que nasceram ou escolheram 
nossa cidade para viver.

4. Direitos humanos e assistência social:
Incen�var a formação de en�dades visem a proteção e cuidados 

daqueles que mais necessitam de cuidados. A criança, o jovem e o idoso 
precisam ter atenção redobrada, com cuidados preferenciais e 

monitoramento direto do poder público. O futuro das crianças e dos 
jovens depende de polí�cas públicas de qualidade. O respeito e a 

dignidade dos mais velhos é uma obrigação do poder público, um sinal 
de respeito para aqueles que muito fizeram por nossa cidade, nossa 

gente.



5.  Saúde:
Palhoça precisa ter seu hospital e unidades de pronto atendimento nas 
mais diversas regiões. Vamos buscar junto ao Governo Federal e Estadual 
um plano de fomento para a criação do nosso hospital e de unidades de 
pronto atendimento para garan�r o atendimento digno e rápido de 
nossos cidadãos. 

6. Esporte e lazer:
Ser uma cidade boa para se viver depende de muitas coisas, uma delas é 

o esporte e o lazer. Fomentar espaços públicos atra�vos através de 
parcerias público/privada é o caminho para a melhor qualidade de vida 

de nossa gente.

7. Segurança pública e defesa social:
A violência é uma constante em todas as cidades de nosso país. Ter uma 
polícia parceira e valorizada contribui para a segurança de nossa cidade. 
Vamos trabalhar um plano de ação com o Governo do Estado e a 
Secretaria de Segurança Pública para rea�var as bases nos bairros. Ter a 
polícia perto é primordial para a segurança de nossos bairros. Vamos 
preparar o município para o início das operações da nossa guarda 
municipal. Valorizar nossos profissionais e dar toda a infraestrutura 
necessária contribuirá para uma cidade mais segura. 

8.Desenvolvimento dos balneários:
Nossa cidade é cercada por belas praias. Melhorar a infraestrutura é 
primordial para que todos aqueles que desfrutam desses locais com 

responsabilidade socioambiental. Uma estrutura básica e sustentável que 
suporte a demanda é o caminho para revitalizar, com mais segurança e 

qualidade para todos que escolhem nossas praias 



9. Meio ambiente e sustentabilidade:
Vamos qualificar a gestão ambiental de nossa cidade, cuidar das nossas 
áreas de preservação e buscar junto ao governo estadual a proteção 
dessas áreas . Nossos polos turís�cos precisam de cuidados para não 
serem degradados com polí�cas públicas espúrias. Preservar e fomentar 
um turismo de qualidade em nossas regiões será prioridade na nova 
gestão.

10. Desenvolvimento Rural Sustentável:
Nosso poder atra�vo do turismo rural e a qualificação dos profissionais 

que atuam na área do campo necessita de planos específicos para um 
desenvolvimento seguro e permanente. Valorizar as pessoas do campo e 

disponibilizar parcerias para o desenvolvimento rural será primordial 
para um equilíbrio entre cidade e campo.

11. Habitação:
Nosso município precisa crescer ordenadamente. Estabelecer metas de 
desenvolvimento urbano e parcerias com o Governo Federal para 
ampliação de conjuntos habitacionais organizados, contribuirá para uma 
construção de uma cidade mais justa e humana.

12. Saneamento básico:
É preciso inves�r e criar um plano de saneamento básico. Nossas 

comunidades sofrem com a falta de estrutura básica de água e esgoto 
(buscar a parceria com o governo estadual, pois muitos desses serviços 
englobam também o governo do estado). Ter um eficiente saneamento 

básico, reduzirá os gastos com saúde pública, melhorando a qualidade de 
vida de nossa gente.

13.Mobilidade urbana:
Vivemos integrado com grandes cidades. Melhorar a circulação entre elas 
e estabelecer metas regionais será primordial. A mobilidade urbana 
necessita de um grupo Gestor entre Municípios, Governo do Estado e 
Governo Federal. Somente uma ação conjunta poderá ter resultados 
posi�vos para a mobilidade urbana de nossas cidades. 



14.Desenvolvimento Econômico:
Criação do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PALHOÇA, um 

programa pioneiro que posicionará palhoça na vanguarda do 
desenvolvimento de SC, e será subdividido em 5 ações:

 1. BANCO DIGITAL DE PALHOÇA: Estruturação do Digital Banking 
disponibilizando “contas de pagamentos” aos cidadãos, plugadas aos 
serviços digitais de interesse público do Governo para o cidadão, visando: 
(a) inclusão dos desbancarizados e empoderamento do cidadão; (b) 
redução dos custos operacionais para o Estado e para a cadeia produ�va 
com a desintermediação bancária; (c) serviços digitaisdo Governo e 
soluções financeiras de interesse público integradas, acessadas com 
facilidade e comodidade pelo cidadão em um ponto de contato, seu celular.

 2. FINANCIAMENTO: Fundo Munucipal de Aval – fundo de aval 
garan�dor para operações de crédito produ�vo e capital de giro de 
empresas instaladas no município de Palhoça.

 3. ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: Criação do escritório de promoção e 
atração de inves�mentos do município de Palhoça, em parceria com 
en�dades empresariais, empresas privadas e universidades, com obje�vo 
de atender empresas e empreendedores interessados em inves�r no 
município de Palhoça, bem como para promoção nacional e internacional 
das potencialidades econômicas do município.

 4. EDUCAÇÃO: Programa Tec Palhoça – programa de formação de mão 
de obra para o mercado de trabalho do setor de tecnologia da informação e 
comunicação, mídias e jogos, com disciplinas customizadas a par�r da 
demanda previamente diagnos�cada nas empresas da região como forma 
de garan�r alto índice de empregabilidade.

 5.  MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Programa de transformação
  digital da gestão contemplando evolução para um “governo digital” 
 agilizando o fluxo de processos internos, reduzindo a burocracia, 
 aumentando a produ�vidade, integrando sistemas e a gestão das 
 diversas áreas.



15.Desburocra�zação dos sistemas públicos municipais:
A tecnologia precisa ser nossa maior aliada. O cidadão deve ter a chance 
de executar os principais serviços públicos com agilidade e segurança, 
seja através do telefone ou de tecnologia e aplica�vos de comunicação 
interligados aos órgãos municipais. 

16.Redução de cargos comissionados:
Prefeitura não é cabide emprego. Vamos cortar pela metade os cargos 

comissionados. Após uma análise técnica, vamos preparar concursos 
para efe�vação de servidores as áreas que mais necessitam de acordo 

com o plano fiscal do município.

17.Redução dos gastos públicos:
Vamos cortar os gastos públicos desnecessários. Fazer auditorias nas 
contas e rever muitos contratos ineficientes e caros. É preciso ter 
respeito com o dinheiro do cidadão.

18.Plano de fomento pós-pandemia:
Vamos preparar diversas oportunidades, como curso e outros, das mais 

diversas áreas em parceria com Sebrae e Escolas Técnicas para 
desenvolver o espirito empreendedor de nossa gente. Precisamos 

reaquecer a economia e dar subsídios para que as pessoas possam ter 
uma oportunidade de mudar de vida. Empreender está no sangue da 

nossa gente.



19.Plano de pavimentação de nossas ruas:
Nossa cidade possui diversas ruas sem o mínimo de pavimentação. Nossa 
gente não merece viver na poeira, lama e sem rede pluvial, passando 
dificuldades para sair de casa, ao trabalhar e para viver com saúde. 
Precisamos estabelecer metas de pavimentação das ruas de nossa cidade. 
Ter uma secretaria de obras capaz de projetar um plano de pavimentação 
com sistema de captação de águas pluviais e criar um projeto com estrutura 
para produzir suas próprias lajotas (calçar as ruas, sem ter que se preocupar 
com licitações milionárias). É preciso agir com sabedoria, organização e 
dando aos nossos servidores capacitação para executar o trabalho. 

20.Bem estar animal
Buscar parcerias público/privada, para prover um centro de Zoonoses e Bem 

estar Animal, como também promover campanhas de castração e 
iden�ficação de animais em situação de abandono ou maus tratos, planejar 

programas de educação e adoção com tutela responsável, que poderão 
minimizar os problemas enfrentados pela sociedade com o abandono de 

animais domés�cos (cachorros, gatos e cavalos) pelas ruas da cidade.  

21.Prefeito:
Quero ser o Prefeito que con�nuará pelas ruas, escutando as pessoas, 

conhecendo suas necessidades e colocando a máquina pública para 
solucionar os problemas da nossa gente. Serei o prefeito mais presente da 

história da Palhoça.

22.Desejo:
Eu desejo uma palhoça mais justa e feliz.

“Quero trabalhar para transformar Palhoça numa cidade mais humana, 
par�cipa�va e inovadora. Está na hora de Palhoça VIRAR A PÁGINA! ”.

Repórter Sérgio Guimarães



Considerações Finais

 Devemos reafirmar que este conjunto de ideias e propostas aqui 
apresentadas não pretendem esgotar os assuntos, nem tão pouco ser 
um plano acabado. Ao contrário, este documento além de cumprir a 
formalidade estabelecida na legislação eleitoral, pretende ser um ponto 
de par�da para a necessária reflexão sobre o futuro da cidade de 
Palhoça.
 Durante a campanha eleitoral, com os muitos debates que serão 
realizados, de forma ampla e democrá�ca, este documento será 
certamente muito enriquecido com a contribuição de todos os 
palhocenses.
 As reformas administra�vas que Sergio Guimarães pretende 
implantar, surgirão já nos primeiros dias de governo, começando pela 
redução do excesso de secretarias criadas com o propósito de sa�sfazer 
nosso obsceno sistema pluripar�dário que enseja o aparelhamento do 
estado (poder público), como meio de sa�sfazer os “par�dos da base” e 
sim sa�sfazer as necessidades da população e consequentemente a 
melhoria da qualidade de vida dos palhocenses. O futuro da nossa 
cidade só será bem construído se for uma obra cole�va, que tenha a 
par�cipação de todos os moradores de Palhoça, seja fruto de um 
planejamento rigoroso que nos ajude a priorizar as ações mais 
relevantes e transformadoras, com foco no bem-estar dos cidadãos que 
moram na nossa amada cidade.

V i c e - P r e f e i t o
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