
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

Sou descendente de árabes, portugueses e índios. Meu avô paterno veio do norte do Brasil, mais 

precisamente de Caratateua, uma pequena vila do interior do Pará. Veio para Santos em 1920, 

foi faxineiro de uma empresa portuária, trabalhou muito e conseguiu ter sucesso na vida. Por 

parte de mãe, sou descendente de árabes, cultura que muito me influenciou. 

Meu pai era dentista e cursou a faculdade de Saúde Pública, na USP, onde conheceu minha 

mãe, que se formou no mesmo curso. 

Fiz o ensino fundamental em escola municipal e técnico em mecânica na E.T.E. Aristóteles 

Ferreira, local onde, dois anos após concluir o curso, fui ser professor. Por oito anos, dei aula em 

alguns colégios estaduais e na nossa belíssima escola, abandonada pelo Estado de São Paulo 

e felizmente em início de recuperação pela Santa Casa, Escolástica Rosa, onde lecionava no 

curso Técnico de Metalurgia. 

Trabalhei, como Desenhista Projetista, em uma empresa holandesa, iniciei o curso de 

Engenharia Mecânica, porém fiquei desempregado faltando poucos meses para me formar. 

Assim, tive que abandonar a faculdade quase no final. 

Comecei a empreender sem dinheiro nenhum, mas com a permissão da Universidade Santa 

Cecilia, pela qual sou imensamente grato, onde passei dois meses vendendo no pátio alguns 

materiais para desenho técnico. Foi o ponto de partida para minha jornada empresarial. Após 

alguns anos, graduei em Direito. 

Em Santos nasci, estudei, lecionei, empreendi, moro, tenho meus amigos e todos me perguntam 

qual o motivo da minha decisão em colocar o meu nome à disposição do cargo mais importante 

da cidade. 

Seria muito mais confortável ficar com meu trabalho, sem grandes exposições e sem 

aborrecimentos adicionais. 

Morei na Zona Noroeste e senti na pele os problemas que lá existem. 

Acredito que a política, aplicada da forma certa, é a melhor forma de mudanças e melhoria da 

qualidade de vida de todos. 

Nossa cidade não cresce há muito tempo e, pior, tem regredido muito. 

Mesmo antes da pandemia, o crescimento não demonstrava a importância de Santos. Só para 

termos uma ideia, entre 2014 e 2019, perdemos mais de vinte mil empregos e, com o crescimento 

que tivemos, conforme CAGED, em 2019, de meros 104 empregos, ou seja, levaríamos duzentos 

anos para voltar ao patamar, já crítico, de 2014. 

Com o evento da pandemia, a situação ficou ainda pior. 



Empregos são gerados por empresas, e essas estão sendo extintas pela alta carga tributária da 

cidade e, principalmente, por todo um sistema ineficiente e burocrático. 

Apesar de nossa pequena área insular, com aproximadamente 39 km2, e um orçamento 

altíssimo, o centro está abandonado, a Zona Noroeste, sempre alagada e menosprezada, Morros 

com sérios problemas estruturais e, apesar de toda riqueza, temos a maior favela sobre palafitas 

da América Latina. 

Tenho escutado, ano após ano, “agora vai” e não tem ido. Procurei todas as formas possíveis, 

entrando em contato com os vereadores e secretários municipais, mostrando os problemas e 

possíveis soluções. Fui muito bem atendido, porém nunca recebi uma resposta direta ou 

resultado prático. 

Gosto muito de conhecer a história, a estrutura e o planejamento das cidades que visitei, no 

Brasil e no mundo. Estive, algumas vezes, na Alemanha, vendo os sistemas de lixo e 

infraestrutura da cidade de Frankfurt e também em Hong Kong, uma cidade que tem muito a ver 

com a nossa por ter um porto importante, estar em uma faixa de temperatura igual à nossa e 

alguns problemas em comum e muitas soluções que poderíamos adotar. 

Estamos na principal cidade do litoral, do Estado mais rico, muito próximo da cidade mais rica e 

no país mais rico abaixo da linha do Equador. Nosso potencial é altíssimo e pouco temos 

aproveitado. 

Ao contrário, quantas famílias foram desestruturadas por não termos condições de emprego e 

empresas quebradas? Quantos filhos, irmãos e amigos têm que trabalhar na cidade de São 

Paulo, subindo e descendo todos os dias, para conseguir um salário melhor?  

Nossa história é rica, nosso potencial é enorme e precisamos mudar e evoluir. 

Basta de populismo, obras caras e inúteis, administração pública sempre com os mesmos, que 

colocam amigos e apoiadores políticos, muitos sem o menor preparo, nos principais cargos com 

maiores salários, para manter os apoios combinados. 

Para iniciar essa jornada busquei um partido que realmente tem princípios verdadeiros. O partido 

NOVO é diferente, não usa nosso dinheiro dos impostos para se financiar e tem uma base sólida, 

sem conchavos e sem carreirismo político. É como sempre idealizei um partido: limpo, inteligente 

e responsável. 

Com a pandemia, tudo ficou ainda mais claro. Precisamos avançar, mudar e evoluir. Por isso, 

saio da indignação para a ação. Me inscrevi e passei por um processo seletivo extremamente 

rigoroso. 

Sou casado, tenho uma filha de cinco anos e quero uma cidade muito melhor, com oportunidades 

reais para todos. 

 



Nasci no interior de São Paulo, em Bebedouro. Logo cedo, com a separação de meus pais, vim 
morar onde passava as férias, na casa dos meus avós, em Santos. 

Apesar das intempéries da vida, vir morar na praia é o sonho de qualquer criança. Cresci 
frequentando as nossas praias e brincando pelas ruas da cidade. Tive sorte, sempre estudando 
em boas escolas; porém, ao terminar o ensino médio, minha primeira difícil decisão: onde 
estudar? 

Conversando com professores e orientadores vocacionais com quem me relacionava na época, 
a linha de pensamento era unânime: teria que ir para São Paulo, pois aqui em Santos não teria 
muitas oportunidades profissionais. 

Amo Santos, não queria sair daqui, mas, assim como a maioria dos meus colegas, optei em 
migrar para São Paulo, onde estudei Economia da Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP), sempre com participação ativa no Diretório Acadêmico, chegando a presidi-lo por 2 
eleições consecutivas. Além de trabalhar, consegui a “proeza”, em uma cidade daquele tamanho, 
de conhecer e pessoa com quem até hoje estou, minha esposa Fernanda. 

Comecei a minha vida profissional no mercado financeiro, onde trabalhei em algumas das 
principais empresas do país no ramo, deixando o Brasil após alguns convites. Depois de uma 
temporada no Canadá, onde muito aprendi, principalmente sobre os costumes e de onde, sem 
saber na época, me despertou para uma realidade sobre as diferenças sociais no Brasil, fui 
trabalhar em Nova Iorque, no World Trade Center, um dos locais mais desejados para quem é 
do mercado financeiro, uma experiência ímpar. Em dezembro de 2000 retornei para São Paulo, 
com saudades do Brasil e devido à pressão familiar. 

Infelizmente, 9 meses depois em 9 de setembro de 2011, ocorreu aquele grave acidente, onde 
perdi muitos amigos, inclusive o Ivan, que era meu chefe, a pessoa que havia me acolhido em 
sua casa na minha temporada americana. 

De São Paulo surgiu outro desafio, uma nova empreitada. Uma sociedade em uma pequena 
empresa do mercado financeiro em Ribeirão Preto. Com o apoio da minha então namorada, 
Fernanda, parti novamente para o interior de São Paulo. Poucos meses depois, aquela pequena 
empresa sofreu com uma crise no setor, onde a maioria dos seus clientes trabalhava e 
quebramos! 

Noites sem dormir, dias sem atender o telefone e recomeçando do zero, eu e meu sócio nos 
dividimos. Ele negociava com os credores e não falava comigo sobre isso, eu trabalhava como 
se nada estivesse acontecendo. Funcionou, a empresa se recuperou e voltamos a crescer em 
ritmo acelerado. Dois anos após o ocorrido, estávamos com filiais em Maringá-PR, Goiânia-GO, 
São José do Rio Preto - SP, Uberlândia-MG, Patrocínio-MG e mais escritórios de apoio em várias 
cidades. Nesses anos, rodamos o Brasil, conhecemos as suas peculiaridades, diferenças e pude 
entender muita, muita coisa. Foi quando vi que era hora, estava pronto. Eu e Fernanda decidimos 
que era o momento de ter filhos, mas então seria Ribeirão nossa casa? 

Não, com toda a minha bagagem e experiência, era a hora de voltar para Santos e empreender 
na minha cidade de coração, ajudar com toda a minha experiência a fazer Santos melhor, criar 
meus filhos no ambiente que eu vivi na minha infância. 

Montei uma filial da minha empresa na cidade e comecei a conhecer Santos novamente, agora 
também como empresário. Vendi a minha parte na empresa e vim em definitivo para Santos, 
onde além do mercado de capitais, também resolvi investir no mercado de seguros. 

Experiente, rodado no mundo, trabalhou nas maiores empresas do ramo.... vou nadar de braçada 
em Santos! 

Aí a grande surpresa, as dificuldades para empreender na cidade, taxas e mais taxas, bem acima 
do resto do país, complicações para se tirar uma licença, um alvará. De repente tinha um “sócio” 
que não estava acostumado, a Prefeitura. Demorei para entender e me adaptar, mas com muito 
trabalho e perseverança entendi o mercado e consegui crescer também em Santos. Hoje já 



empreendi na nossa região em vários outros mercados e posso dizer que conheço bem a região 
pois tive que rodar muito para construir essa experiência. 

Então, depois de tudo isso, por que a política?  

Voltei para Santos em 2008, cheio de vontades e experiência e me deparei com uma cidade e 
seus entraves muito diferentes do que estava acostumado. Em 2010 nasceu o João Pedro, meu 
primeiro filho, e com ele vieram perguntas, questionamentos e incertezas. Amo Santos, mas 
depois de tudo o que vi pelo mundo, será que é o melhor lugar para ele crescer? 

Sempre trabalhei e não tenho medo disso, aliás é o que me deixa mais forte. Mas trabalhava e 
estudava projetos e oportunidades fora da cidade, apesar de eu estar estabelecido e graças a 
Deus, minha família e meu trabalho indo bem, eu tinha que pensar do futuro de meus filhos, já 
que em 2012 veio também a Manuela, minha filha, uma dádiva! 

Mas, e o futuro deles? 

Quando me mudei para a América do Norte era um jovem cheio de vontade e ambição, e me 
deparei no Canadá e nos Estados Unidos com uma realidade que só depois consegui entender. 
Lá eles têm facilidade para tudo e o Governo foca em Saúde, Educação e Segurança, e tendo 
isso tudo fica mais fácil, cada um decide a vida que quer ter. 

Está claro, o dinheiro não é tudo quando se pode ter uma tranquilidade, lá as pessoas 
conseguem ser felizes pois sabem que seus filhos e descendentes em geral terão a oportunidade 
de ser quem eles quiserem. Aqui não temos isso e, infelizmente, a situação da minha cidade 
chega a ser pior que suas irmãs dentro do mesmo Estado. 

O NOVO e seus filiados me mostraram que não podemos fugir, nem nos mudar, temos que 
mudar o país! Temos que MUDAR O RUMO de SANTOS! 

Eu tenho experiência, conhecimento e vontade. Hoje Santos tem uma das prefeituras mais 
inchadas do país, o percentual de cargos de confiança só vistos em locais subdesenvolvidos. 

Se continuarmos no ritmo que estamos logo estaremos com índices de violência e saúde iguais 
a eles. Em Educação estamos muito aquém do que a cidade merece! 

Todos precisam abrir os olhos, precisamos nos ater aos dados e ao futuro que nos espera. 

Nunca tinha sido filiado a nenhum outro partido e me filiei ao NOVO pois acredito no que vi e na 
minha experiência e ela vem de encontro com o que o partido prega. A liberdade econômica, 
desburocratização da máquina do governo para que as pessoas empreendam, gerem empregos, 
gerem renda e mudem de patamar, gerando os Impostos o governo investir no que importa, 
SAUDE, SEGURANCA e EDUCAÇAO pois só assim teremos um país mais livre, mais justo e 
melhor para se viver. Só assim poderemos ter a tranquilidade de viver as nossas vidas na certeza 
de que dias melhores esperarão para o futuro de nossas famílias, só assim tem jeito! 

Entro na política na certeza de que é obrigação minha por tudo o que vivi e conheço, me doar 
para um bem maior, um pouco egoísta também, pois sei que se consertarmos Santos, 
impactaremos no país todo e minha família terá acesso a um mundo melhor pela frente e, se ela 
tiver, todos terão. 

Pois fazer o que é certo é bom para todo mundo. 



 

O mundo, o Brasil e Santos estão perante o NOVO normal que não sabemos ainda 
mensurar e avaliar. Estamos perante a mais rápida evolução científica e tecnológica, 
significativas mudanças climáticas, uma nova ordem econômica, que nos impulsiona a 
nos adaptarmos como País, Estado, Região Metropolitana, Cidade e principalmente 
Sociedade. 

Estamos perante a oportunidade única de pensarmos um NOVO RUMO PARA 
SANTOS, sem as amarras do passado, mas sem revolução. Nossa responsabilidade é 
imaginar ações e realizações disruptivas que alterem o ritmo da cidade e seu papel na 
Região. 

Esta apresentação de ideais é nosso compromisso com uma cidade que pode se tornar 
verdadeiramente o melhor lugar do país para se viver. 

Somente com mudanças profundas se poderá desburocratizar nossa cidade e seguir os 
passos de José Bonifácio rumo a uma sociedade mais livre, justa e onde todo santista 
possa chegar em seus objetivos. 

Este é um documento pelo qual propomos ideais para fazer o CERTO para termos uma 
NOVA cidade de Santos. 

“Uma Santos segura, simples e livre, em um NOVO RUMO, onde todos possam ter 
oportunidades de crescer!” 

Este é o momento de descrever o que vamos deixar para as próximas gerações. O que 
queremos para nossos filhos e netos. 

Queremos que aqui existam mais oportunidades e menos privilégios. Agir para sair da 
indignação por ação efetiva. 

A defesa das ideias desta visão está em nossas mãos. 

"O que nos move é o senso de responsabilidade com a cidade e as próximas gerações." 

Vemos a cidade de Santos como um organismo vivo, com múltiplos órgãos que estão interligados 
e tem mútua influência. Santos para nós é um conjunto de comunidades autônomas 
interdependentes cuja governança deve ser revista. 

Acreditamos que uma ação que priorize apenas um aspecto da cidade sem levar em conta essas 
interações, não produzirá os efeitos positivos desejados para o conjunto da cidade. 



Por exemplo, ao invés de investir valores significativos em mobilidade é preciso considerar como 
reduzir a necessidade de mais mobilidade, como permitir que a qualidade de vida e evolução 
das pessoas se faça o mais próximo possível de sua residência, proporcionando saúde, escola, 
creches, empreendedorismo, empregos em um raio de poucos quilômetros. 

A cidade deixaria de ser radial e passaria a ser um conjunto de comunidades com diferentes 
vocações. Cada comunidade poderia dispor de mecanismos de saneamento, prevenção de 
doenças e enchentes, gestão de resíduos adequada, segurança pública presente, apoio aos 
cidadãos em situação debilitada. 

As infraestruturas públicas e privadas como escolas, áreas de lazer, atividades culturais e 
esportivas, postos de saúde, equipamentos urbanos de apoio à ação social, seriam o centro de 
vida das comunidades e seriam por elas conservados. 

O estímulo a pequenas empresas e ao ensino de capacitação técnica em cursos de curta e média 
duração para jovens, levaria à empregabilidade e a mais empreendedorismo, criaria em um 
círculo virtuoso. Comunidades poderiam se tornar centros de vocação econômica como 
manutenção de equipamentos, criação artística, turismo e muito mais. 

As áreas carentes, com investimentos em urbanismo e planejamento, em associação com a 
iniciativa privada passariam a serem vistas como oportunidades de geração de riquezas e não 
mais de problemas. 

Desejamos que a prefeitura seja a propositora e coordenadora da prestação de serviços para a 
sociedade, que é quem paga os impostos de todos os tipos para receber esses serviços em 
troca. 

A principal MISSÃO da Prefeitura será ESCUTAR a sociedade por meio de seus 
REPRESENTANTES no Legislativo, das Entidades Empresariais e Sociais. 

Em seguida, uma vez adotado esse papel, se organizará para entender e discutir essas 
necessidades, avaliar e propor soluções em sintonia com esse 

Dessa forma poderia arbitrar prioridades e colocar em ação projetos que as traduziriam em 
realidade. Com uso de instrumentos transparentes, para medir sua realização de acordo com as 
especificações de tempo, de custos e de benefícios esperados. 

A Prefeitura garantiria que os serviços sejam prestados em conformidade com o determinado, 
respeitando sempre a legislação, apresentando indicadores de execução com transparência e 
com controle dos representantes da sociedade, dos órgãos de tutela e de entidades idôneas, 
independentes da estrutura existente do poder público. 

Em essência, nossa visão é sugerir que se combine evolução com inovação, em conjunto com a 
Sociedade, sendo o papel da Prefeitura a liderança em programas de indução ao crescimento. 

Evolução por racionalização dos recursos e meios existentes e soluções que permitam fazer 
mais e melhor com o que já temos. A simplificação de processos, a responsabilização dos 
executores, a meritocracia são a base para tal. 

O papel da Prefeitura é zelar pela prestação de serviços e projetos que concretizem essa visão, 
atuando em conjunto com a Câmara de Vereadores, dentro da lei e sob a supervisão do 
Ministério Público. 

Inovação deve ser liderada pelo setor privado e entidades sociais, que são os observadores de 
necessidades, de oportunidades que permitam a geração de riquezas pelos e para os indivíduos, 
que deverão assumir e gerir os riscos de suas iniciativas. 

Inovação no ambiente da Prefeitura precisa ser interna, reinventando as missões de sua 
estrutura e os processos associados. 



Este NOVO RUMO PARA SANTOS é uma visão a ser tornada realidade pela sociedade e pelo 
setor público. 

Ela não é uma série de promessas, ela não dependerá de um indivíduo ou de um partido político, 
fórmula que não apresentou resultados compatíveis com as expectativas da sociedade e com os 
gastos envolvidos. Uma fórmula não responsabiliza nem os gestores públicos nem a sociedade. 

Considerando essa visão, teremos um NOVO RUMO PARA SANTOS, baseado na escuta das 
necessidades, nos projetos propostos, na governança, da escolha de prioridades, na utilização 
extensiva de indicadores de desempenho e principalmente na transparência da prestação de 
contas pelos atos executados. 

Santos tem muita História para contar no que diz respeito a resolver problemas e servir como 
parte crucial da evolução de nosso país. 

Tivemos antes mesmo dos portugueses chegarem nossa importância claramente destacada 
através do Peabiru e, logo após o descobrimento, como Porto e como base do Hospital que 
inspira o lema eternamente escrito em nosso brasão. 

Quando foi que Santos deixou de propor o rumo para ser um local de burocracias? Quando foi 
que Santos resolveu aceitar notícias fantasiosas sobre saneamento integral, mesmo sabendo 
que existem tantos santistas morando em palafitas? 

Por que nosso trânsito parece carecer de planejamento básico e, ao mesmo tempo, temos um 
poder público tão eficaz na aplicação de multas? 

Inspirados pelos exemplos históricos e com foco na liberdade para empreender nesta cidade, 
queremos apresentar nossas ideias para trazer um NOVO RUMO para SANTOS. 

A eleição municipal a cada quatro anos dá aos eleitores a oportunidade de decidirem a quem 
irão delegar a responsabilidade de gerir a cidade, seja no Executivo, seja no Legislativo. Está em 
jogo a gestão dos serviços básicos que afetam a vida dos cidadãos, assim como o futuro 
desenvolvimento da cidade em todos os aspectos, das entidades que as integram, da inter-
relação com outras cidades da região, com o Estado de São Paulo e com o Governo Federal. 

A harmonia entre o Executivo, na proposição de ações e programas, e o Legislativo na 
promulgação de leis e na fiscalização das ações do Executivo, é a fundação para o sucesso do 
processo. 

Por várias razões históricas, os eleitores não dispunham de todos os dados que permitissem 
uma escolha criteriosa, sendo frequentemente levados a repetir escolhas passadas, escolhas 
pela exposição pública de candidatos em meios de comunicação, sem que pudessem explicar 
mais tarde quem escolheram, por quais motivos, como acompanharam seus escolhidos. 

Em consequência, observamos que candidatos se apresentam para vários mandatos, que não 
prestam contas como deveriam, que nem sempre a transparência e a visibilidade para a 
sociedade são respeitadas. 

Esses fatos são a origem de surpresas desagradáveis que são visíveis nas notícias sobre 
projetos inacabados, sobre gastos não explicados, sobre até mesmo desvios de recursos 



públicos como se verificou, por exemplo, em todo Brasil, na gestão de hospitais de campanha e 
políticas públicas para combater a pandemia do COVID-19. 

Esse conjunto de dificuldades e problemas é o que se convencionou chamar de velha política, 
ou seja, aquela em que o Estado está a serviço de si próprio e não do indivíduo. 

A evolução dessa situação depende de várias reformas na organização do Estado, seja ele 
Federal, Estadual, Municipal. Essas reformas levarão tempo e só serão possíveis se as eleições 
municipais forem vistas pelos eleitores como o primeiro e mais importante passo para uma nova 
estrutura política do Brasil. 

São os prefeitos e vereadores que definem a qualidade de vida da cidade e de seus cidadãos. É 
a pressão dos municípios que leva à eleição de deputados estaduais, federais, senadores que 
farão evoluir as leis para serem mais simples, justas e voltadas para o cidadão e não para os 
interesses daqueles que se nutrem do dinheiro público. 

É a pressão dos municípios que elegerá os governadores e presidente do Brasil. 

É a pressão dos municípios que fará com que os impostos recolhidos dos cidadãos de cada 
cidade revertam em serviços para eles por direito e não por favores. 

Temos que mudar, olhar adiante para que em vez de promessas haja compromissos que possam 
ser avaliados e medidos e que consequências sérias afetem os praticantes da velha política. 

É por isso que os integrantes do NOVO decidiram nesta eleição sair da indignação para a ação. 

E se apresentam como uma alternativa viável para mostrar ao cidadão que sim é possível, que 
sim pode haver uma gestão responsável baseada em princípios e valores republicanos e não em 
promessas fáceis e ajudas ilusórias na véspera de eleições.  

O NOVO é um partido de pessoas sérias e comprometidas com um Estado melhor para se viver, 
e que acreditam que, até os dias de hoje, os governos têm prejudicado a sociedade devido à sua 
excessiva interferência e falta de integridade. 

Estado demais, gastos públicos demais, corrupção demais, impostos demais. Acreditamos que 
a mudança pode acontecer quando devolvemos o poder de decisão ao indivíduo, de forma que 
ele mesmo possa fazer suas próprias escolhas. Acreditamos que a garantia da liberdade é a 
única e verdadeira função do Estado, e que, por isso, ele deve ser mínimo necessário, pois o 
cidadão deve assumir a responsabilidade por seu futuro. 

Devemos lembrar sempre do nosso lema em Santos, que está no nosso brasão e na nossa 
bandeira. 

Caridade, representada pela Santa Casa, o primeiro hospital do Brasil e que mostra nosso dever 
de criarmos condições para cuidarmos de nossa qualidade de vida (Saúde, Educação, 
Segurança, Saneamento entre outros). 

Liberdade é nossa responsabilidade de lutarmos pela liberdade de empreender, de evoluir nossa 
condição de vida e de nossas famílias, de fiscalizarmos o poder público que deve nos servir e 
não nos sufocar ou desprezar, assim como no passado nossos antecessores defenderam a 
liberdade e definiram o perfil santista nas lutas pela independência e libertação dos escravos. 

É nas eleições municipais que devemos nos dar as condições para recuperar nossa identidade 
e nosso lugar no Brasil. 

É nas eleições municipais que devemos mostrar que evoluímos e faremos a escolha certa 
deixando de entregar nosso futuro aos mesmos políticos que há décadas e, de geração em 
geração, se mantém no comando porque os deixamos assim fazer. 



Tomando como exemplo Minas Gerais, por meio dessa coletânea de ideias os eleitores poderão 
conhecer a forma de pensar do NOVO, as premissas que estabelecemos e as alternativas que 
consideramos as mais inteligentes” para tornarmos Santos cidade novamente desejada. 

 

A visão de um NOVO RUMO PARA SANTOS, para o partido NOVO, é coerente com os princípios 
e valores que o partido defende a nível nacional e devidamente traduzidos em proposições 
adaptadas às necessidades locais. 

As propostas do NOVO são liberais porque são centradas no indivíduo e se articulam para 
favorecer no tempo a emancipação e evolução do cidadão, levando-o a assumir 
responsabilidade pelos seus atos sem ficar dependente do Estado a todo instante ou tendo 
dificuldades criadas por este Estado. 

A atuação do indivíduo livre se faz de acordo com suas convicções morais dentro da lei e 
respeitando a liberdade de escolha de outros cidadãos. 

A visão da Nova Santos em sintonia com a proposta geral do NOVO articula-se em cinco tópicos 
que passamos a descrever. 

 

As oportunidades surgem da iniciativa dos indivíduos em resolver problemas, em melhorar sua 
condição de vida, de sua família e de seu ambiente. 

Surgem também da observação de outras realidades pelo contato com as mais diversas 
situações gerando novas ideias e assumindo riscos de realizá-las. 

É a função do Estado de favorecer essa evolução, dando abertura para todos os cidadãos e não 
apenas para aqueles que dispõem de maiores recursos ou são próximos aos governantes. 

O Estado deve ser um facilitador e não um empecilho para os empreendedores. 

Nesse sentido nossa proposição no aspecto econômico, inclui a Redução de Carga Tributária 
sobre PME de maneira a reduzir sua necessidade de caixa e de capital de giro no seu 
desenvolvimento inicial e na sua expansão considerando que a desenvolvimento de atividades 
econômicas e de emprego assim suportados trará volumes adicionais de arrecadação para o 
Estado; a facilitação de Acesso ao Crédito com a Criação de Fundo de Empreendedorismo gerido 
por parcerias público-privadas além de Parceira com “Fintech” estimulando sua localização e 
atuação em Santos para facilitar acesso ao crédito de pequenas empresas; a parceria com 
Sebrae e entidades similares para capacitar empreendedores e evitar que novos negócios 
tenham sua vida útil reduzida.  



A abertura inclui igualmente a busca de oportunidades para expandir e valorizar os equipamentos 
e recursos humanos e naturais que constituem a cidade de Santos de hoje. 

A cidade é privilegiada por abrigar o mais importante Porto do Brasil. Entretanto, a contribuição 
do Porto para a cidade é subdimensionada, a gestão do Porto não é compartilhada com a cidade 
no sentido de estimular outras atividades além da básica manipulação, armazenamento e 
transporte de materiais importados e exportados. 

Santos e a região da Baixada deve demonstrar interesse que se desenvolvam atividades de valor 
adicionado localmente, seja na logística mais eficiente para aumentar a capacidade de atuação 
do porto implicando em ações de infraestrutura na região, seja na atividade industrial, como 
montagem local a partir dos componentes recebidos para envio a outras localidades no Brasil ou 
no Exterior, seja na manutenção de equipamentos ou na evolução do parque industrial da região. 

A sustentabilidade da região e da cidade são fatores chaves para a atração e permanência de 
negócios. 

A economia tende a ser cada vez mais eficiente não poluente e racional na gestão energética, 
na valorização da qualidade de vida. 

Santos tem que utilizar melhor seus recursos naturais, e protegê-los. 

É nossa responsabilidade com as futuras gerações expandir e sermos criativos com maior foco 
na sustentabilidade. A aliança entre um ambiente ecológico protegido e um turismo moderno, 
indutor do desenvolvimento, é cada vez maior. 

Visando a melhoria do saneamento e a recuperação dos rios, baías, lagoas e praias, devemos 
buscar parcerias com o setor privado, em concordância com o NOVO marco legal recentemente 
aprovado. 

Esta atitude levará a maiores investimentos, inclusive com recursos internacionais de bancos de 
fomento e proporcionará condições para a fiscalização mais efetiva da região. 

Novos empreendimentos e atração de turistas serão assim possíveis, aproveitando a ligação 
com a Serra do Mar na área continental, nosso Centro Histórico, que hoje está abandonado e 
que pode ser fonte de oportunidades de emprego. 

Devemos dedicar, a maior parte dos esforços, na prevenção de doenças, através da adoção de 
protocolos rígidos no saneamento básico e incentivo, através das escolas, a escovação de 
dentes, hábitos sanitários adequados e políticas públicas que evitem acidentes. 

A SAÚDE como prioridade é um consenso em qualquer abordagem de política pública, 
principalmente no Brasil, onde é um direito constitucional assegurado a todos. Entretanto 
assegurar um direito na lei sem se preocupar com os meios para a materialização desse direito 
é um erro típico de gestão pública populista, onde se fornece o sonho e se vira as costas para a 
realidade. Nesta época de pandemia que 

vivemos em 2020 esta incoerência causa ainda mais perdas de vidas, destrói famílias, ameaça 
o futuro. 



A realidade é que o poder público municipal não tem a estratégia, os métodos e os define a 
prioridade correta para ter os meios para assegurar o respeito a esse direito do cidadão. 

A atenção a atenção primária da saúde deve ser dada na proximidade de moradia do cidadão e 
ser focada na Educação em Saúde e na prevenção das doenças, enquanto a Atenção de Média 
e Alta Complexidade requerem infraestrutura regional pela necessidade de equipamentos 
adequados e disponibilidade de pessoal capacitado, sendo então produto de uma parceria do 
governo Municipal com o Estadual e Federal. 

A situação atual de filas, falta de recursos, demora de atendimento é produto de anos de má 
gestão pública seja dos recursos seja da atuação política. 

A Saúde de baixa qualidade por falta de gestão fornecida pelo SUS é generalizada, e reflete a 
incompetência dos governos seja na gestão de sua infraestrutura seja na fiscalização das 
entidades sociais para as quais delega sua responsabilidade sem controle. E esses são aspectos 
sem levar em conta a corrupção em vários níveis que mais uma vez ficaram evidenciados durante 
a atual pandemia. 

A Saúde deve ser vista como investimento e não apenas como despesa, deve ser gerida com 
uma empresa e não como uma fonte de custos a serem cortados já que não há mecanismo 
eficiente de controle das decisões do governo. 

A falta de transparência leva à falta de responsabilização. 

Nossa visão nos leva a direcionar com controle, os investimentos na expansão e priorização dos 
programas saúde pública para prevenção de doenças. 

A suprir as deficiências de gestão pelo desenvolvimento e ampliação das parcerias-público-
privadas e com o terceiro setor para a gestão dos hospitais e unidades de pronto atendimento 
baseados em métodos profissionais, controles informatizados, preço justo, avaliação dos 
serviços prestados pelos cidadãos e de sistemática, além de usar parâmetros gerais que 
permitam comparar os serviços prestados e melhorá-los. 

Defendemos, portanto o Sistema Integrado indicando ao munícipe o índice de atendimento em 
UPAs, permitindo que a população tenha acesso a performance dos prestadores. Essa visão 
também nos leva a investir na integração de dados do SUS, de forma que atendimentos prévios 
estejam acessíveis ao médico, seja no atendimento emergencial ou na Unidades Básicas de 
Saúde, permitindo acompanhamento efetivo da vida de cada munícipe bem como servindo de 
base para adoção de programas de prevenção. Essa é uma pré-condição para alcançar um nível 
de saúde satisfatório em Santos. 

O Município tem que se responsabilizar e ser avaliado em seu papel constitucional de gerir a 
Saúde em seu perímetro e solicitar ao Estado e ao Governo Federal a coordenação das ações. 

Somente dessa forma, será possível diminuir a necessidade de atendimentos em hospitais, evitar 
o uso desnecessário de medicamentos e reduzir o risco das intervenções médicas. 

A SEGURANÇA deve ser vista tanto no aspecto patrimonial como físico e como jurídico. 

É possível perceber ineficiências, equipamentos precários, poucos serviços de inteligência, 
políticas sem avaliação e uso de dados, dificuldade de integração entre as diferentes atividades 
de segurança física e patrimonial, além da baixa efetividade da ação preventiva ainda longe de 
atingir seu potencial. E tudo isso apesar da maior parte da população se encontrar na ilha e não 
na área continental. 

Entretanto, sendo o porto notório pela movimentação de drogas, sendo as áreas mais 
desfavorecidas potencialmente objeto de controle por facções criminosas, a relativa situação de 
segurança pública tende, em Santos, a se deteriorar. 



Sem que ações coordenadas com a gestão do porto, com as cidades da região, com os governos 
Estadual e Federal, a probabilidade de deterioração da segurança é desconfortavelmente alta. 
Não podemos atingir o estágio, como no Rio de Janeiro, em que a ausência do Estado tornou o 
benefício da criminalidade maior do que o risco e custo associados. 

O crime organizado é, no fundo, uma atividade econômica diferente do crime ocasional e de 
oportunidade. 

A utilização de câmeras e centrais de controle, atitudes de inteligência e prevenção aumentam a 
segurança. Uma parceria entre o Governo do Estado, com suas polícias (Militar e Civil) e nossa 
Guarda Municipal, criando uma delegacia de pequenas causas, certamente inibirá a 
criminalidade. 

Nossa visão centrada na evolução do indivíduo nos leva a procurar iniciativas de recuperação 
infratores detidos por crimes menores, podendo haver com transparência e controle a 
possibilidade de oferecer treinamento e educação que permitam a reintegração social desses 
indivíduos na atividade econômica honesta. 

A segurança jurídica se refere tanto aos negócios quanto à vida cotidiana do cidadão. A 
simplificação das leis municipais, eliminado empecilhos para os negócios é fundamental assim 
como os aspectos relacionados à vida cotidiana onde o excesso de leis irrelevantes leva à 
fiscalização não efetiva em termos econômicos e potencialmente fonte de corrupção. As leis 
irrealistas impactam a zeladoria, como para a poda das árvores que destroem as calçadas ou 
impactam as melhorias das residências. 

Educação 

A Educação desde a pré-escola até o final de Educação Básica é fundamental para o 
desenvolvimento físico e mental das crianças. No caso das famílias desfavorecidas por 
diferentes razões, adiciona-se o aspecto alimentar e emocional, principalmente agora durante a 
pandemia. Sem terem a condição de se desenvolver nesses aspectos as crianças não poderão 
evoluir em um mundo cada vez mais baseado em informação e em análise e interpretação. A 
pobreza e a miséria devem ser combatidas pela criação de oportunidades e o Município nessa 
fase da Educação Infantil é o centro de gravidade. 

Não se trata apenas de construir escolas, trata-se de povoar escolas com cidadãos, trata-se de 
ter professores com condições de exercer a profissão, competência e treinados constantemente 
para essa missão, trata-se de utilizar recursos financeiros do município de maneira transparente 
e mensurável em relação a padrões universais adaptados ao Brasil e recompensar os bons 
profissionais e remover os maus, como se faz na iniciativa privada. A evolução de carreira não 
deve se dar por decurso de prazo, mas sim por incremento de resultados e de competências. 

A falta de atenção nesse setor, custa caro demais para a clientela, que são as crianças, e para 
a sociedade no médio e longo prazo. 

Junto com a valorização dos bons profissionais, em todos os níveis da Educação, deve caminhar 
a delegação para que possam estender além do currículo básico atividades que sejam 
compatíveis com os recursos e contexto da comunidade em que as instituições de ensino estão 
instaladas. Incluindo aulas de teatro, dança, música e artes plásticas contraturno, executadas 
dentro das unidades escolares e abertas para a comunidade. . 

Os recursos devem ser empregados de maneira a otimizar as oportunidades e favorecer a 
excelência, evitando se limitar pelo menor nível, repudiando o erro que já foi citado na Saúde 
Pública. 

A utilização de tecnologia, a possibilidade de acesso a instituições de ensino e acolhimento de 
qualidade a custo compatível devem fazer parte da abordagem da Educação Básica. Uma 
sugestão nesse sentido é a adoção de vouchers para utilizar escolas particulares no ensino de 
nossos alunos.  



O foco deve mudar da padronização da educação pública, cujo objetivo não deve ser apenas 
evitar deixar alguns para trás, mas sim promover a evolução de todos de acordo com sua 
capacidade. 

Dessa forma se favorecem as competências que complementam as capacidades individuais. 

Além da Educação voltada para o aprendizado curricular, deve-se também favorecer o 
desenvolvimento da cidadania, de outros centros de interesse que preparem a criança para sua 
vida.  

Em particular, evitar que as crianças mais carentes sejam deixadas sem orientação. Programas 
complementares após horário escolar podem e devem ser desenvolvidos, de preferência com 
participação da comunidade e da família. 

É o conhecimento descentralizado e disperso, levando em consideração a liberdade de escolha, 
que tornará possível elevar a qualidade educacional. 

O engajamento dos pais e familiares no processo educacional deve ser incentivado, inclusive 
com parte dos recursos dedicados à preparação dos familiares, através da disponibilização de 
cursos livres, que permitam que o adulto esteja atualizado e capacitado para lidar com os 
desafios de preparar as próximas gerações. 

Acompanhamento da Saúde Bucal integral, tanto para a criança como para sua família estendida, 
fará parte de uma ampla integração entre Secretaria de Saúde e de Educação. 

Em resumo, a priorização da Educação Básica integral, da creche ao final do ensino básico com 
conteúdo pedagógico e cultural e estímulo aos professores, para que as crianças e os jovens 
possam construir seu futuro em um mundo em transformação é prioridade absoluta. 

Santos não pode aceitar ter índices tão baixos em testes nacionais como o IDEB, principalmente 
quando analisamos que o valor investido é superior ao gasto por municípios com resultados 
superiores. 

Para ser eficiente, é necessário rumar para uma gestão personalizada em cada escola, criando 
uma verdadeira comunidade em cada unidade de ensino, permitindo que a família seja parte do 
progresso de nossas crianças. 

A implementação de creche 24 horas em parceria com as empresas privadas e da área de 
Saúde, efetivamente permitindo que a criança esteja em segurança enquanto pais e mães 
buscam seu sustento. 

A preparação para uma vida economicamente ativa requer a adoção do empreendedorismo 
como matéria nas escolas municipais, pois hoje as crianças não são apresentadas ao mundo 
como um todo, fazendo com que conceitos cruciais para a vida moderna, como matemática 
financeira, deixem de impactar positivamente na vida de nossos próximos líderes. 

Abertura de escolas nos domingos para mutirões de prevenção, permitindo que o munícipe tenha 
acesso a exames básicos em horários com menor impacto em sua rotina profissional e instituindo 
de fato um acompanhamento da evolução da Saúde em Santos. 



 

A Educação será completa com a vertente cultural. 

Além dos eixos de recursos materiais, humanos e técnicos para que a Educação promova a 
evolução dos indivíduos a Cultura é fundamental. 

O indivíduo tem que apreender o mundo além dos limites físicos do ambiente em que vive e se 
desenvolve. Tem que ser exposto às mais variadas formas de expressão das atividades 
humanas nos mais diferentes locais e contextos históricos para que possa expandir sua 
capacidade de adaptação, de evolução e de realização. E para que possa entender e respeitar 
outros indivíduos. 

O estímulo às atividades culturais materiais e imateriais sejam artes plásticas em todas suas 
formas e meios, sejam artes cênicas em todos os ambientes, sejam artes musicais 
individualmente ou em grupo, atividades esportivas, e outras formas de expressão do viver 
humano serão estimuladas como complemento à Educação técnica e à geração das 
oportunidades de empreender e de trabalhar. 

A valorização do Patrimônio Histórico no sentido amplo como edificações, documentos, 
narrativas, utensílios complementa a Cultura enriquecendo a percepção da identidade santista e 
sua importância na brasileira e mundial. 

É a Cultura valorizada e atualizada que determinará o que é ser santista e porque no século 21 
e seguintes. Ela tem que ser holística e prioritária agora.  

 

Santos precisa olhar a causa animal por três ângulos diferentes, unidos pelo objetivo final de 
proteção, respeito e conservação. 

Dentro de nossa ótica de uma cidade integrada, Santos precisa ver a fauna marinha, silvestre e 
doméstica como alvos de políticas públicas de preservação, sem deixar de respeitar as 
necessidades específicas de cada animal. 

Para os animais marinhos, tornaremos nosso tradicional Aquário um centro de pesquisas, 
através do outsourcing junto a ONGs especializadas no tema, devidamente validadas e 
acompanhadas pelo IBAMA, visando o salvamento dos animais que chegam em nossas praias 
e porto, com objetivo de retornar à natureza com a devida recuperação. 

Para isto parcerias com as empresas portuárias serão cruciais para garantir que tenhamos 
equipes preparadas para este fim. 

Para a biota de rios, mangue e florestas, nosso foco inicial será a recuperação, em cumprimento 
ao determinado pelo Ministério Público, do mangue e arredores, objetivo que será alcançado 
somente com a eliminação das palafitas e melhoria na qualidade de vida dos santistas que hoje 
moram na Vila Gilda. 

Não deixaremos de lado a preservação também de nossa área continental, com PPPs na área 
de eco turismo que permitam investimentos na região com a correta preservação de nossa fauna 
e flora. 



E, não menos importante, temos o cuidado necessário para os animais que vivem junto a nossas 
famílias. Vamos buscar parcerias com faculdades e empresas para que Santos possa ter um 
local de atendimento para estes animais em caso de doenças bem 

como um projeto de apoio institucional para ONGs de proteção animal na cidade, tendo como 
foco a recuperação e posterior passagem para adoção destes animais 

 

Ignorar a importância do porto para nossa cidade é deixar de respeitar uma das maiores 
vocações santistas e, como gestores, precisamos mudar esta prática e reconhecer também os 
desafios que a própria atividade portuária enfrenta no mundo "Pós-Covid" e dentro de uma 
realidade onde todo o impacto destas atividades é percebido diretamente por nossos cidadãos. 

Não é função da prefeitura, discutir a evolução como se fossemos impedir a roda de continuar 
girando. Nossa função é entender o que mudou e como podemos assertivamente impactar na 
manutenção de empregos em nossas divisas. 

É fato que a automação reduzirá a disponibilidade de vagas em funções tradicionais e é fato que 
Santos não se colocou como parceira das empresas que passam pelo porto. 

Com o incentivo federal para o programa OEA da Receita Federal, Santos irá enfrentar uma 
redução significativa na receita de ISS sobre armazenagem em zona primária, cabendo ao gestor 
encontrar formas alternativas de receita para a manutenção dos serviços públicos. 

O DSA não é inimigo da logística brasileira, pelo contrário, mas precisamos conversar com a 
classe empresarial para evitar que um programa tão interessante se torne desculpa para queda 
nos serviços. 

E a forma de enfrentar o impacto financeiro para a cidade do DSA (Desembaraço sobre Águas) 
é a armazenagem doméstica também ocorrer em Santos. 

Santos tem que pensar além de ser "porta" de entrada para ser um hub logístico completo, 
utilizando de maneira ecologicamente consciente o espaço físico fora da Ilha, fazendo com que 
as mercadorias trazidas em importação não sejam simplesmente encaminhadas para armazéns 
de distribuição em outras cidades, criando assim oportunidades para quem deixar de trabalhar 
diretamente no cais. 

Somente assim, com a redução prevista nas vagas de funções que ajudaram a escrever a 
História de nosso país, como "Doqueiros" e Estivadores, manteremos nosso povo com 
oportunidades dentro da mesma cadeia logística que continuará abastecendo o país. 

e deixa de existir a mesma quantidade de pessoas empregadas no cais, queremos atuar como 
parceiros dos importadores para que a distribuição B2B e B2C aconteçam a partir de nossa 
cidade, fazendo que Santos seja mais que o maior Porto e passe a ser uma Cidade efetivamente 
multimodal, com soluções integradas nos modais rodoviários, ferroviário e, claro portuário. 

É necessário, portanto, que Santos reveja seus impostos e taxas cobradas em questões críticas 
para o fluxo logístico, especialmente no que diz respeito à armazenagem doméstica. 

Não iremos jamais ignorar que mesmo em armazenagem doméstica a tendência à 
automatização é inevitável, razão pela qual este esforço não se concentrará em simplesmente 
atrair empresas com armazéns para Santos, mas também entender como poderemos nos manter 
atuais frente às tendências trazidas pelo IoT em rastreamento e segurança, aliando nossa 
Secretaria de Educação para preparar nossas crianças e jovens para atuar neste mercado, seja 



com parcerias com empresas de automação para oferta de cursos de robótica e correlatos e 
através de foco adicional no ensino de línguas estrangeiras, em especial o inglês, para que a 
cidade tenha gente preparada para se comunicar com o mundo. 

O nome de nossa cidade está no Porto e o porto está em nossas vidas, é o momento certo para 
que o poder público seja mais que um simples arrecadador de impostos e passe a ser parte da 
solução, pensando em conjunto com o empresariado e antevendo os impactos trazidos pelo porto 
à cidade e vice-versa. 

Cidade e Porto precisam entender as necessidades mútuas para que nossa vocação continue 
por várias gerações. 

 

A isonomia de tratamento perante a lei dando a todos oportunidades e direitos iguais é uma das 
maiores responsabilidades e até obrigações do poder público. 

Para ser efetiva requer coordenação entre Legislativo e Executivo com supervisão do Ministério 
Público para garantir a equidade. 

Nesse sentido, unificar e simplificar as ações de Assistência Social, com controle externo e 
medidas de resultado. 

Para que as oportunidades sejam iguais, o mínimo a se fazer é aproximar as condições iniciais 
de progresso e de evolução. 

Uma das iniciativas mais significativas nesse sentido refere-se ao estímulo a programas de 
urbanização e habitação popular para retirar cidadãos de áreas insalubres e também a realização 
da regularização fundiária de propriedade que dará ao cidadão um endereço fixo conhecido, 
necessário para vários procedimentos burocráticos e para a melhora dos indicadores sociais, 
pois quem não tem CEP não existe hoje. 

Dessa forma Programas Sociais como um caminho para a cidadania plena e porta de saída da 
miséria e pobreza poderão ser mais efetivos por serem direcionados ao crescimento do indivíduo 
e não simplesmente à garantia imediata de subsistência. 

Legislação orientada para a tratamento igual para todos e Assistência Social orientada para dar 
condições para a melhoria de vida dos cidadãos são condições necessárias, mas não suficientes 
para que ao longo do tempo haja oportunidades para todos. É necessário desenvolver 
mecanismos que estimulem a igualdade de aceitação assim como a valorização de todos os 
cidadãos, independentemente de sua origem, raça, cor, escolha sexual, religião, e quaisquer 
outras formas de escolha individual de costumes e vida, respeitando assim o descrito na 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Tais mecanismos devem garantir que o acesso e a prestação de todos os serviços públicos serão 
iguais para todos sem discriminação de quaisquer minorias e no respeito da lei. 



 

A eficiência da máquina pública só poderá melhorar e reduzir seu custo, na medida que os 
processos sejam informatizados, os regulamentos, normas e leis sejam simplificados e em 
consequência a máquina pública pode ser reduzida, facilitando a evolução da área privada, 
permitindo então a avaliação de desempenho das políticas públicas 

Um exemplo simples é o Controle Digital de presença de funcionários que deve ser estendido 
com a avaliação de desempenho dos servidores pelos usuários e funcionários envolvidos nos 
processos 

 

O empresário no Brasil e em Santos em particular, para empreender e para desenvolver seus 
negócios, além de ter dedicar recursos humanos e financeiros para processos e atividades de 
produção e comercialização, se vê obrigado conhecer, seguir e respeitar uma série de regras, 
regulamentações, leis e restrições administrativas (muitas vezes antigas e desatualizadas ou 
incompatíveis entre si) que consomem recursos escassos e o obrigam a não respeitar 
inicialmente algumas delas (ou até sonegar) e posteriormente se vê obrigado a pagar multas ou 
a ceder às pressões da fiscalização e ser vítima de atos de corrupção. 

O NOVO defende, portanto, a simplificação das leis, regulamentos e procedimentos 
administrativos que dificultam a geração de empregos e de riquezas. A desburocratização pode 
ser acelerada pela revisão dos processos e da legislação consultando sugestões das 
Associações de Classe de Servidores e da Iniciativa Privada e o peso dos impostos pode ser 
reavaliado pela revisão dos critérios de incidência dos impostos e sua distribuição no tempo de 
modo a ser sincronizado com o ritmo dos negócios, por exemplo na construção civil e na 
implantação ou remodelação de atividades. 

A busca da eficiência da máquina pública é fundamental considerando o número excessivo de 
funcionários municipais em relação a cidades similares. Para aumentar a eficiência a revisão dos 
processos, o uso extensivo de tecnologia da informação para a automação desses processos 
complementa a simplificação da legislação. 

Em paralelo deve ser revista a qualificação e distribuição dos funcionários municipais, de maneira 
a reforçar as medidas de valorização da meritocracia, a diversificação de carreira de funcionários. 

O número excessivo de comissionados e a gama de privilégios para eles e para certos cargos 
ocupados por funcionários municipais deve ser eliminada, como auxílios exorbitantes, carros de 
representação, festas, homenagens, banquetes, acúmulo de cargos e premiações de 
produtividade a servidores inativos caso existam. Nesse ponto também há a necessidade de 
avaliar os casos de “direitos adquiridos" no setor público em particular para servidores inativos. 

A redução do número de Secretarias Municipais, a análise das contas e finalidade das 
Autarquias, Fundações é etapa mandatória e inicial para a correta redução dos gastos públicos. 

O desenvolvimento de Parcerias Público Privadas é a estratégia a ser empregada para assegurar 
que os serviços prestados aos cidadãos serão melhorados mesmo com a redução da máquina 
pública. A gestão da Dívida Pública será prioridade dentro da filosofia do NOVO, pois não é 
compatível com as melhores práticas de gestão criar custos que impeçam investimentos, nem 



buscar financiamentos e dar isenções sem garantir a capacidade de pagamento do município. A 
revisão dos contratos existentes para assegurar sua adequação aos preços de mercado e à 
qualidade dos serviços prestados se insere nessa avaliação. A revisão dos ativos imobiliários, 
dos imóveis alugados, dos equipamentos alugados devem ser objeto de auditoria sistemática. 

Os Princípios e Valores e suas declinações são a fundação que orienta a materialização das 
ideias. 

Eles nos guiariam para que, respeitados pelo Executivo e Legislativo, reposicionariam Santos 
como a cidade Líder da Baixada Santista, com mais Oportunidades para todos e mais conectada 
ao Mundo. 

Eles permitiriam que a Sociedade julgue se os mandatários estariam agindo em consonância 
com o que descrevemos. 

Acreditamos que a coletânea de ideias seria um ponto de partida, respeitando princípios e 
valores com ações e atitudes de gestão que os respeitariam. 

Portanto a aplicação dessas ideias sob essas visão e atitude, seria guiada, visando a Evolução 
e a Inovação, através de CINCO EIXOS DE ATUAÇÃO, cada um deles com três componentes 
agregadores. 

São eles: 

• EVOLUÇÃO: Emprego com capacitação + Empreendedorismo com Planejamento 

+ Educação Básica e Técnica + Tecnologia 

• ADMINISTRAÇÃO: Governança integrada com Legislativo + Gestão Pública com 

Planejamento e Reformas Estruturais + Gestão Financeira e da Dívida Pública 

• SERVIÇOS BÁSICOS: Saúde Preventiva e Curativa + Segurança Física e Legal + 

Saneamento e Ecologia + Mobilidade Urbana 

• CIDADANIA: Habitação e Ação Social + Humanização, Cultura + Comunicação e 

Transparência + Fiscalização das Ações Públicas 

• DESENVOLVIMENTO: Serviços + Infraestruturas + Hotelaria e Turismo + Área 

Continental + Patrimônio Histórico + Meio Ambiente + Ecologia 

 

 

Nossas ideias são apresentadas para cada eixo. 

Evolução 

Emprego com capacitação + empreendedorismo com planejamento + educação básica e 
técnica + tecnologia 

Educação básica e técnica: 

• Ensino básico com conteúdo pedagógico e cultural, com estímulo aos professores por 

meritocracia e busca de performance no IDEB superior à média nacional; 

• Desenvolver indicadores para avaliar diretores de escolas municipais em relação aos 

recursos fornecidos pelo governo; 

• Exigir de professores que tenham a formação adequada tenham a formação adequada 

e proporcionar para os que as tem a formação continuada; 



• Desenvolver infraestrutura para manter ensino à distância em locais carentes de modo 

a compensar deficiências dos alunos e professores, usando parcerias de conteúdo com 

escolas privadas; 

• Educação pública com foco na descoberta, incentivo e formação de novos talentos.; 

• Parceria com instituições privadas/ONG reconhecidas na área de Educação, para 

formação de mão de obra qualificada para atrair novas empresas e investimentos. Ao 

legar isto às novas gerações, o efeito é cascata. Os mais esforçados serão destacados 

na sociedade e melhor contribuirão para fins sociais, econômicos e afins na cidade. 

Emprego com capacitação e empreendedorismo com planejamento: 

• Desenvolver atividades que atraiam novos moradores; 

• Fomentar a criação de empresas ligadas ao retroporto, em atividades tecnológicas e 

limpas; 

• Liberar o gabarito em áreas abandonadas para incentivar a construção civil; 

• Fazer a economia girar em Santos, a riqueza gerada em Santos precisa ser gasta aqui. 

Assim o fluxo econômico entra em espiral de melhoria contínua, um círculo virtuoso. A 

cidade arrecada mais, investindo mais em infraestrutura e serviços públicos de qualidade 

superior, assim reforçando o ciclo; 

• Rever processos administrativos e regulatórios que dificultam as atividades empresariais 

sem proporcionar valor agregado para a Prefeitura e aumento a fiscalização ineficiente, 

o risco de corrupção e de gastos desnecessário para os empreendedores e para a 

Prefeitura 

• Procurar parcerias com a iniciativa privada, que devem incluir pequenas e micro 

empresas em todas as áreas de atuação da Prefeitura; 

• Diálogo constante e franco com nosso Porto e seus intervenientes, atuando em parceria 

e buscando trazer ideias que possam absorver os trabalhadores impactados pelas 

mudanças no novo PDZ; 

• Alvará automático por declaração para empresas que não ofereçam riscos à segurança; 

• Alvará para obras por declaração (desde que com A.R.T do profissional competente). 

Tecnologia: 

• Santos tem potencial de ser algo como "Vale do Silício" brasileiro com características 

geográficas, de estrutura e população. Para isso temos que criar uma cultura em defesa 

do empreendimento; 

• Incentivar um plano para instalação um polo de empresas de tecnologia e Incubadora 

tecnológica de referência nacional, como existem em outras cidades, ampliando a 

arrecadação do ISS, levando pessoas e empresas que hoje estão em São Paulo e 

interior a se instalarem na cidade; 

• Valorizar e facilitar criação de pequenas empresas e área de serviços em geral para 

geração de empregos. 

Administração 

Governança integrada com Legislativo + Gestão Pública com planejamento e reformas 
estruturais + Gestão Financeira e da Dívida Pública 

• Revisão na estrutura das atuais secretarias de governo visando a redução de seu 

número pela consolidação de atribuições, incluindo nessa análise a reavaliação das 

subprefeituras em termos de necessidade e objetivos; 

• Reavaliação da necessidade das Autarquias e Fundações, para fusão e eliminação de 

redundâncias e ineficiências, por exemplo, substituindo-as pela estrutura das Secretarias 

da Prefeitura; 



• Sugestão de mecanismos possibilitando a participação efetiva da sociedade e/ou 

representantes de segmentos na escolha, priorização e destinação de recursos vindos 

de contrapartidas (como cessão onerosa) do setor privado; 

• Planejamento estratégico de longo prazo para fortalecimento da região metropolitana, 

redução de gargalos estruturais, gestão de riscos: incêndios, desabamentos, epidemias 

etc.; 

• Proposição de um programa para definição da vocação da Zona Noroeste para o futuro 

e desenvolvimento de um Plano Diretor específico; 

• Avaliação de critérios técnicos estabelecidos em lei para preenchimento dos cargos de 

confiança; 

• Enxugamento dos gastos públicos, principalmente com extinção de privilégios, por meio 

por exemplo de análise e proposição de reformas administrativa; 

• Revisão dos parâmetros da gestão do IPREVSANTOS), e da Previdência Complementar 

(lei 1.088); 

• Redimensionamento do número de comissionados; 

• Reestruturação das funções do CET em coordenação com aquelas da Guarda Municipal; 

• PRODESAN: auditoria integral da dívida acumulada e reavaliação dos objetivos; 

• COHAB: auditoria integral da dívida acumulada e reavaliação dos objetivos; 

• CAPEP-SAÚDE: reanálise da estrutura administrativa e auditoria dos valores; 

• Rever estrutura administrativa para alterar processos, reduzir comissionados, relocar 

funcionários, reduzir adicionais excessivos, controlar performance e tempo para reduzir 

custos e aumentar eficiência; 

• Transparência e Prestação de Contas de todas as ações dos poderes públicos, no 

interesse da população, com um canal direto e facilitado com a população e com 

métricas claras e divulgadas para a população, incluindo uma revisão no modelo de 

apresentação das informações, visando que o cidadão possa conferir cada gasto 

executado pela PMS; 

• Promover a desburocratização, modernização e transparência aos processos públicos 

do município; 

• Valorização do funcionário público concursado através de processo seletivo para 

ocupação de cargos gerenciais da administração pública; 

• Auditar os principais contratos em vigor, avaliando seus resultados e suas necessidades, 

cancelando aqueles que se revelarem inadequados; 

• Redefinir os procedimentos e modelos de licitação e suas modalidades, para maior 

eficiência na execução e proteção da Prefeitura nos cancelamentos e multas, em caso 

de não adequação da qualidade e tempo de execução. 

Serviços básicos 

Saúde preventiva e curativa + segurança física e legal + saneamento e ecologia + 
mobilidade urbana 

Saneamento e ecologia: 

• Foco na prevenção, através do saneamento básico, segurança, educação sanitária, 

prevenção de acidentes e endemias; 

• Redução das enchentes, através de parcerias entre as cidades, governo do Estado e 

governo federal, com a criação de piscinões modelo “tambor”, usados nas cidades 

situadas próximas do nível do mar e com pouco espaço urbano. Interligação com os 

canais e comportas, com aproveitamento da água para reuso na limpeza de bueiros; 

• Incentivar a coleta seletiva de lixo; 

• Rever os processos, meios e indicadores da Defesa Civil, em particular para os casos 

de grandes desastres; 



Segurança física e legal: 

• Tornar mais eficiente, através de monitoramento remoto, o combate aos furtos e 

vandalismos; 

• Criação em parceria com o Governo do Estado de uma “delegacia de pequenas 

causas”, com ligação com o CAPS e ação social; 

• Rever junto com o Legislativo o conjunto das leis e decretos para os simplificar de 

forma a reduzir os processos jurídicos em geral e em particular aqueles movidos contra 

a Prefeitura quando causados por excesso de burocracia; 

• Aumento do monitoramento remoto, através de parceria com as empresas de energia 

elétrica, com o uso dos postes para a transmissão de imagens em tempo real para a 

GCM, PM e Polícia Civil; efetivo da GCM, reavaliação das prioridades e mudanças 

para aumentar segurança para moradores e turistas 

• A cidade é pequena, as saídas são poucas. Por conta da nossa geografia privilegiada, 

seria mais fácil diminuir a criminalidade de forma geral no município, por exemplo 

fazendo a integração das câmeras instaladas na rua com as câmeras particulares dos 

condomínios, comércios etc. como é feito em outros países; 

Saúde preventiva e curativa: 

• Criação de um hospital, auto sustentável, através da iniciativa privada, fomentado pela 

administração pública, onde os serviços possam ser oferecidos com custos 

extremamente baixos em horários alternativos e por demanda pré-contratada; 

• Rever os critérios para a utilização dos Hospitais particulares em substituição às UPAs 

e Hospitais Municipais; 

• Criar um mecanismo para a avaliação dos serviços municipais de saúde pelos 

usuários; 

• Automatização para a integração dos prontuários dos usuários do sistema de saúde 

municipal e impor a interface com os serviços de saúde privados; 

• Desenvolver o planejamento de médio e longo prazo integrando os serviços municipais 

com os serviços estaduais de saúde de forma a privilegiar o atendimento da população; 

• Implementar e consolidar a telemedicina; 

• Modernizar e consolidar um sistema integrado de gestão hospitalar cobrindo todos os 

processos de forma a otimizar custos e controlar a prestação de serviços pelos 

profissionais da saúde. 

Mobilidade urbana: 

• Revisar integralmente o fluxo de tráfego na cidade, incluindo readequação de linhas de 

transporte coletivo, buscando a Racionalização da mobilidade entre cidades; 

• Modernizar o sistema de controle de trânsito, de maneira a se criar "ondas verdes" nas 

principais avenidas.; 

• Integração eficiente entre VLT, serviço de ônibus, bicicletas, estacionamentos. Melhoria 

da mobilidade, incentivando aplicativos de transportes, aluguel de bicicletas e otimizando 

as linhas de ônibus. 

Cidadania 

Habitação e ação social + humanização, cultura + comunicação e transparência + 
fiscalização das ações públicas 

• Reocupação do Centro, através de retrofit (termo utilizado principalmente em engenharia 

para designar o processo de modernização de algum equipamento já considerado 



ultrapassado ou fora de norma) e proporcionar ao centro inclusão de habitação, comércio 

e serviços; 

• Prédios residenciais integrados com estrutura de educação básica, de creches e ligados 

ao comércio e à prestação de serviços; 

• Desenvolver programa para atrair moradores que possam efetuar trabalho à distância 

em Santos; 

• Criação de programa de Zeladoria, em parceria com Associações de Bairros, para definir 

prioridades e envolver os cidadãos de forma a responsabilizá-los pela fiscalização e 

preservação; 

• Rever participantes e a atuação do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 

• Criação do “iSANTOS”, integrando e informatizando os serviços ao cidadão. (para maior 

agilidade, evitar deslocamento, desenvolver indicadores de performance e qualidade); 

• Transformar o modelo atual de construção de unidades habitacionais para algo NOVO, 

onde a construção de cada novo projeto habitacional de interesse social preveja, em 

unidades verticalizadas, a instalação de local para exploração comercial 

(supermercados, shoppings, etc.) na área térrea, unidades habitacionais e unidade 

escolar no mesmo empreendimento, reduzindo a necessidade de transporte, similar aos 

modelos já amplamente utilizados em outros países; 

• Tratamento adequado a moradores de rua, entendendo que cada caso deve ser visto de 

forma particular, cadastrar e monitorar, de forma a diminuí-los, tendo um sistema de 

abrigos adequados e dando atenção do ponto de vista de saúde, dependência química, 

capacitação, trabalho e reaproximação de familiares; 

• Buscar parcerias sempre com investimento privado e mantendo a preservação ambiental 

como foco, que viabilizem na Área Continental e Caruara o grande potencial para o 

ecoturismo. 

Desenvolvimento 

Serviços + infraestruturas + hotelaria e turismo + área continental + patrimônio histórico 
+ meio ambiente + ecologia 

• Pavimentação das vias de trânsito, calçadas de pedestre; 

• Apoio institucional para a adoção da opção de TÚNEL entre Santos e Guarujá, 

eliminando assim impactos nas operações portuárias e trazendo a ligação seca entre as 

duas cidades; 

• Propor a consolidação em mesmo padrão o portal da transparência da Prefeitura e da 

Câmara para que seja acessível e completo de modo a permitir o controle pela população 

sobre o Executivo e o Legislativo; 

• Desenvolver estratégia de urbanização para valorizar áreas de baixa renda de modo a 

criar empregos locais e realocar pessoas para saírem de áreas insalubres de palafitas; 

• Melhorar zeladoria básica (limpeza de bueiros, podas, buracos, iluminação etc.); 

• Desenvolver iniciativas para permitir criação de empregos de comércio e pequenos 

serviços que gerem renda e atividade no local que população de baixa qualificação 

habita; 

• Promover eventos anuais temáticos/culturais de grande destaque, a exemplo do que 

acontece com o festival de inverno de Campos do Jordão e outras cidades turísticas; 

• Campanha de conscientização do turista e moradores quanto ao uso sustentável dos 

espaços públicos; 

• Criar junto com a iniciativa privada parques e instalações turísticas como existem na 

cidade de Gramado, por exemplo, como museus, parques temáticos dentre outras 

opções que deixasse de ser um atrativo somente as praias; 

• Rever integração do Terminal de Passageiros com atividades turísticas para melhor 

explorar o Centro Estendido e gerar empregos na região. 



Diante de todo o exposto, este plano tem como principal premissa o respeito com o dinheiro pago 
através dos impostos pelos Santistas. 

É preciso respeitar cada centavo arrecado através da geração de riquezas por parte de nosso 
povo.  

Buscaremos uma Prefeitura que interfira menos na liberdade individual e que foque 
integralmente na contenção dos gastos municipais. 

Devemos usar os recursos apenas em áreas onde exista impacto direto na qualidade de vida 
das pessoas, sendo a mensuração dos resultados uma prerrogativa para os gastos públicos. 

Esperamos com este NOVO RUMO PARA SANTOS ter uma cidade onde todos possam 
perceber a importância de seus esforços individuais para a evolução do município, com uma 
visão integrada entre todos os bairros.  

 

 




