
2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

01. OBJETIVOS
POLÍTICOS

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

Dar um basta na corrupção, desenvolver 

políticas de Emprego e Renda com 

valorização a vocação turística de 

Florianópolis. Adaptar e aplicar os 

princípios de governo defendidos pelo 

presidente Jair Bolsonaro e pelo 

vice-presidente Hamilton Mourão: Deus, 

Pátria, Família e Segurança Pública.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

02. OBJETIVOS
DO GOVERNO

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.



12

ALEX
BRASIL
PRTB
28

13

2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

03. MEDIDAS 
PRIORITÁRIAS 
IMEDIATAS 
À POSSE

• Liberação irrestrita do acesso a praias, 
shopping centers, lojas comerciais, hotéis, 
bares e restaurantes.

• Revisão de multas e auditoria de contratos 
da prefeitura.

• Política de tolerância zero ao crime.

• Incentivo ao turismo e atividade 
pesqueira, criação de empregos, e transporte 
marítimo através da Secretaria do Mar.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.

• Atenção ao Saneamento básico e melhor 
destinação dos resíduos gerados pelo 
município.

• Desburocratização da prefeitura 
valorando a meritocracia do servidor 
público e facilitando a vida do 
empreendedor e da população.

• Fim do uso obrigatório de máscaras 
imposto pela pandemia.

• Fornecimento imediato de 
medicamentos para tratamento precoce de 
Covid-19 quando houver suspeita de 
contaminação.

• Encerramento da indústria das multas 
aplicadas pela Guarda Municipal.

• Auxílio fiscal ao empreendedor que tenha 
sofrido impacto econômico durante o 
período de pandemia.
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2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

• Liberação irrestrita do acesso a praias, 
shopping centers, lojas comerciais, hotéis, 
bares e restaurantes.

• Revisão de multas e auditoria de contratos 
da prefeitura.

• Política de tolerância zero ao crime.

• Incentivo ao turismo e atividade 
pesqueira, criação de empregos, e transporte 
marítimo através da Secretaria do Mar.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.

• Atenção ao Saneamento básico e melhor 
destinação dos resíduos gerados pelo 
município.

• Desburocratização da prefeitura 
valorando a meritocracia do servidor 
público e facilitando a vida do 
empreendedor e da população.

• Fim do uso obrigatório de máscaras 
imposto pela pandemia.

• Fornecimento imediato de 
medicamentos para tratamento precoce de 
Covid-19 quando houver suspeita de 
contaminação.

• Encerramento da indústria das multas 
aplicadas pela Guarda Municipal.

• Auxílio fiscal ao empreendedor que tenha 
sofrido impacto econômico durante o 
período de pandemia.



2.1 NA GESTÃO PÚBLICA
a) Qualificação do Servidor Público.

b) Enxugamento da máquina administrativa.

c) Estruturação administrativa enxuta, técnica e 

qualificada.

d) Maior transparência e ampla divulgação dos 

processos licitatórios.

e) Cumprimento das promessas de campanha, 

pensando na cidade para as próximas gerações.

f) Redução do número de Secretarias, de 19 

para 11.

g) Criação da Secretaria do Mar, a qual ficará 

responsável pelo controle e incentivo a pesca, 

maricultura, transporte marítimo, atividades 

náuticas e marinas.

h) Desburocratização e Redução do número de 

cargos comissionados, após estudo do funcionamento 

da máquina administrativa.

i) Realização de cursos de capacitação voltados aos 

servidores municipais.

j) Elaboração e implantação de Plano de Cargos e 

Salários para os servidores.

k) Avaliação periódica dos servidores para efeito de 

promoção e progressão funcional.

l) Implantação da meritocracia como meta no 

serviço público municipal e avaliação de desempenho 

dos funcionários.

2.2 NA INFRAESTRUTURA
a) Destravamento dos pontos de engarrafamento 

nos horários de pico por meio da construção de 

elevados, rotatórias, duplicação e alargamento de 

vias e rodovias. Busca de fluxo e mobilidade, trazendo 

economia de tempo e combustível para o cidadão. 

b) Implementação do Aerotrem.

c) Estudos para Construção da 4ª ponte ligando o 

Sul da Ilha à BR-101.

d) Revitalização da orla da Beira Mar Sul.

e) Retirada do excesso e suavização de lombadas.

f) Interligação das ciclovias.

g) Integração dos transportes com a Região 

Metropolitana.

h) Ampliação e descentralização dos transportes 

públicos.

i) Construção de novas passarelas em locais de 

grande circulação de pedestres.

j) Ampliação do saneamento básico, água e 

esgoto para 100% das casas.

k) Preservação e melhoria das praias com a 

implantação de chuveiros e banheiros.

l) Reforma dos pontos turísticos.

m)  Implantação do transporte marítimo, integrado 

ao transporte rodoviário.

n) Realização de parcerias público-privadas para 

implantação de novos modais de transporte.

o) Readequação de calçadas objetivando a 

acessibilidade da população com necessidades 

especiais.

2.3 NA EDUCAÇÃO
a) Garantir a totalidade de crianças e 

adolescentes na escola além de ensino 

profissionalizante para adolescentes.

b) Implantação de escolas cívico-militares.

c) Proibição de ideologia de gênero e pautas LGBT 

nas escolas.

d) Definições claras de banheiros masculinos e 

femininos nas escolas.

e) Implantação de voucher educacional.

f) Oferta de merenda escolar de qualidade em 

todas as unidades de ensino.

g) Implantação de ensino em tempo integral.

h) Qualificação profissional de professores do 

ensino básico.

i) Oferta de creche em tempo integral, dando 

liberdade aos pais para trabalharem e estudarem.

j) Implantação da escola sem partido, expondo às 

crianças, todas as linhas de pensamento.

k) Implantação do Homeschooling (Educação 

formal feita em casa).

l) Proibição da “pregação” de ideias comunistas e 

fascistas nas escolas da rede pública municipal.

m)  Coberturas das quadras poliesportivas nas 

escolas.

n) Convocação dos aprovados no último concurso 

público para professores efetivos e realização de 

novos concursos. 

o) Manter equipamentos multimídias atualizados.

p) Melhoria de acessibilidade nas escolas.

q) Adaptação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica, respeitando as liberdades 

individuais, expressamente fixadas na Constituição 

Federal.

r) Desenvolvimento de projeto para implantação do 

ensino à distância para jovens e adultos 

impossibilitados de frequentarem a escola 

tradicional.

2.4 NA SAÚDE
a) Capacitação e valorização dos servidores do 

sistema municipal de saúde.

b) Implantação de postos de saúde nos bairros 

carentes.

c) Investimento na Prevenção em Saúde Bucal e 

atenção ao atendimento primário e centros de 

especialidades odontológicas.

d) Otimização dos postos de atendimento, com 

foco nas triagens e na medicina preventiva.

e) Instalação de unidades de fisioterapia e 

reabilitação nos postos de saúde.

f) Disponibilização de pessoal, material, 

equipamentos e medicamentos nas unidades de 

pronto atendimento e postos de saúde.

g) Fornecimento de testes rápidos para a 

detecção de doenças infectocontagiosas.

h) Para pacientes com necessidades especiais, 

oferta de atendimento domiciliar.

i) Disponibilização de medicamentos para 

tratamento precoce em casos de suspeita de 

Covid-19 em todos os postos de pronto 

atendimento.

j) Fim do uso obrigatório de máscaras.

k) Ampliação do serviço de ambulâncias para 

atendimento em toda a rede municipal.

l) Realização de campanhas de prevenção e 

conscientização de doenças sazonais e não 

sazonais.

m)  Realização de campanhas de prevenção à 

gravidez na adolescência.

n) Realização de programas de saúde pública 

para prevenção do alcoolismo, do uso de drogas e 

do suicídio.

2.5 NA SEGURANÇA
a) Reestruturação e ampliação da Guarda 

Municipal, para que atue também nos bairros mais 

distantes e deixe de agir como “indústria da multa” 

no centro da cidade.

b) Estruturação da Guarda Municipal em pontos 

estratégicos para monitoramento e 

acompanhamento da entrada e saída de alunos 

dos colégios.

c) Suporte e ampliação do número de conselhos 

comunitários de segurança.

d) Estruturação, em conjunto com a Polícia 

Federal, a Polícia Militar, e a Polícia Civil, para 

compartilhamento de serviço de inteligência em 

pontos críticos com apoio de rondas ostensivas nos 

pontos de tráfico e de maior criminalidade da 

cidade.

e) Punição com rigor do vandalismo e da 

depredação do patrimônio público e privado.

f) Monitoramento da entrada e saída de pessoas 

das pontes e de outros acessos à cidade.

g) Revogação das multas aplicadas em função da 

pandemia.

h) Ação conjunta com o governo do Estado para a 

retirada do presídio de Florianópolis.

 

2.6 NO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
a) Promoção do crescimento econômico 

sustentável e da geração de empregos através da 

desburocratização da máquina municipal.

b) Reestruturação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico.

c) Parceria por meio de canal direto com o 

Ministério da Economia de Paulo Guedes para 

abertura do mercado, favorecendo o 

empreendedorismo e a livre iniciativa.

d) Desburocratizar o setor de tecnologia da 

informação em Florianópolis.

e) Desenvolvimento de parcerias 

público-privadas que visem à implantação de polos 

econômicos com o objetivo de gerar emprego e 

renda no município de Florianópolis.

f) Fixação de medidas para colaborar com a 

recuperação dos empresários afetados pelo 

fechamento do comércio durante a pandemia de 

Covid-19.

g) Projetos para capacitação de jovens no 

mercado de trabalho.

h) Estabelecimento de políticas de incentivo ao 

empreendedor e ao microempreendedor 

individual.

i) Criação da Secretaria Municipal do Mar, 

alinhada com as potencialidades locais e regionais 

de Florianópolis.

j) Desburocratização da máquina pública para 

pequenos e médios empresários e população em 

geral.

k) Flexibilização do número máximo de 

ambulantes cadastrados no centro da cidade e nas 

praias durante o verão.

l) Privatização de empresas municipais.

m)  Estabelecimento de pesquisa, ordenação e 

desenvolvimento voltado às cadeias produtivas da 

aquicultura e da pesca.

n) Efetivação do transporte marítimo de 

passageiros.

o) Reinserção da cidade na rota dos 

transatlânticos e em sua qualificação como destino 

de turismo náutico em geral.

p) Desenvolver a vocação Turística / marítima / 

aventura/ gastronômica de Florianópolis.

q) Implantação de energia limpa e renovável 

através da criação de fazendas solares que 

atendam os empreendedores.

r) Planejamento responsável de obras visando 

não endividar a prefeitura em futuras gestões.

 

2.7 NO TURISMO
a) Incentivo às parcerias público-privadas para o 

desenvolvimento do turismo na capital.

b) Investimento no turismo náutico e no turismo de 

praias.

c) Incentivo a projetos de construção de terminal 

de cruzeiros e marinas.

d) Promoção nacional e internacional dos 

encantos e das belezas naturais de Florianópolis.

e) Oferta de programas de formação de guias 

turísticos.

f) Criação de equipamento turístico sinalizando a 

passagem de Dom Pedro I em Florianópolis.

g) Criação da Secretaria do Turismo.

h) Incentivo para formação grupos de estudos 

para fomento turístico.

i) Criação e implantação de projetos e roteiros 

turísticos nas seguintes áreas: trilhas, mergulhos 

recreativos, eventos, feiras e gastronômicos.

j) Incentivo ao turismo náutico, com a 

implantação de marinas e oficinas de manutenção.

k) Busca por parcerias público-privadas para a 

implantação em Florianópolis de um terminal de 

cruzeiros.

l) Desenvolvimento de parcerias com 

associações de classe, tais como ACIF, CDL, 

FHORESC, ABRASEL, ABAV/SC, entre outras, para 

em conjunto desenvolverem projetos de promoção 

do turismo da capital.

2.8 NO MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO BÁSICO
a) Fiscalização e afastamento de invasores de 

locais de preservação e de áreas risco.

b) Capacitação e valorização dos servidores que 

atuam na fiscalização e na aprovação de projetos 

com influência no meio ambiente.

c) Concentração das atividades de análise e 

aprovação de projetos ambientais em um único 

órgão, diminuindo a burocracia.

d) Expansão da rede de esgoto para 100% da 

população.

e) Despoluição efetiva da orla de Florianópolis.

f) Adequação da legislação municipal ambiental 

ao Código Florestal Brasileiro.

g) Concentração das atividades de proteção e 

aprovação de projetos que envolvam o meio 

ambiente em um único órgão, no caso, a FLORAM.

h) Ampliação do quadro funcional da FLORAM e 

capacitação dos servidores para que conheçam e 

apliquem a legislação atualizada e pertinente ao 

meio ambiente.

i) Destinação de recursos e equipamentos para a 

FLORAM desenvolver suas atividades com 

eficiência.

j) Criação do sistema de monitoramento de rios e 

áreas de risco.

k) Preservação das nascentes de águas, da fauna 

e flora existentes no município de Florianópolis.

2.9 NA CULTURA E LAZER
a) Incentivo às festas tradicionais em pontos 

turísticos e nos bairros.

b) Fomento à preservação e proteção da 

identidade cultural local.

c) Parcerias público-privadas para promoção de 

cultura e produtos originários da Ilha.

d) Valorização da maricultura através de 

campanhas e eventos sazonais.

e) Adequação de espaços já existentes nos 

bairros para eventos culturais, tais como shows, 

apresentações de danças, exposições e oficinas.

f) Restauração das calçadas de Petit-Pavé.

2.10 ESPORTE
a) Apoio e incentivo aos CACs, como praticantes 

do tiro esportivo e competições na área, com 

revisão da cláusula de zoneamento urbano que 

impede tal prática no município.

b) Construção de complexos esportivos nos 

bairros.

c)  Oferta de Bolsa Atleta por intermédio de 

parcerias com a iniciativa privada.

d)  Realização de programas esportivos nos 

contraturnos de colégios da rede pública municipal 

para atender a crianças e jovens de baixa renda.

e)  Incentivo a atletas olímpicos e paralímpicos.

f) Aulas de natação nos contraturnos das escolas 

da rede pública municipal para crianças e jovens 

de baixa renda na piscina da Passarela Nego 

Quirido.

g) Estabelecimento de calendário de competições 

náuticas em várias modalidades.

h) Manutenção e limpeza periódicas dos 

equipamentos de parques e praças públicas em 

parceria com a iniciativa privada.

2.11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DIREITOS HUMANOS
a) Combate ao tráfico e consumo de drogas em 

Florianópolis.

b) Dissolução dos focos de utilização de crack na 

cidade.

c) Redução do número de moradores de rua em 

Florianópolis a zero.

d) Capacitação técnica e habilitação profissional 

para os moradores de rua serem inseridos no 

mercado de trabalho.

e) Assistência social às famílias de moradores de 

rua para que os recebam novamente em suas 

casas.

f) Estabelecimento de critérios para a utilização 

dos centros de acolhimento mediante reinserção 

no mercado de trabalho.

g) Melhorias nos abrigos infantis com parcerias 

público-privadas e programas extracurriculares 

para crianças e jovens.

h) Assistência social e psicológica às vítimas de 

violência na cidade.

i) Reavaliação de contratos firmados com 

empresas terceirizadas na área.

j) Parceria público-privada para expansão da 

assistência social na cidade.

k) Atenção aos idosos e Casas de Repouso para 

idosos.

2.12 RELIGIÃO
a) Promoção de campanhas pró-vida.

b) Incentivo a cultos e festas religiosas.

c) Respeito aos valores cristãos e a pluralidade de 

crenças.

d) Garantia de liberdade religiosa.

e) Inibição da erotização de crianças e 

adolescentes através de programas e projetos 

conservadores.

2.13 PLANO DIRETOR
a) Diminuição da burocracia com o uso de 

mecanismos inteligentes, como o “Smart 

Contracts”.

b) Organização dos contratos de gestão.

c) Flexibilização das barreiras impostas à 

construção civil.

d) Ampliação das áreas de comércio.

e) Controle e fiscalização de áreas com 

crescimento desordenado.

f) Estímulo à implantação de energias 

renováveis para Florianópolis.

2.14 MOBILIDADE URBANA
a) Trânsito e mobilidade com fluidez em todos 

os horários, identificação de gargalos e 

reordenação de horários de trabalho e 

semáforos.

b) Extinção dos monopólios de concessão de 

serviços públicos de transporte de passageiros.

c) Implantação de sistema binário na orientação 

do tráfego de veículos em certas regiões.

d) Integração do sistema multimodal de 

transportes.

e) Faixas exclusivas para transporte público em 

vias rápidas.

2.15 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
a) Reestruturação e ampliação do Pró-Cidadão e 

da Superintendência de Serviços Públicos, investin-

do em capacitação profissional dos servidores, em 

melhores condições de trabalho e em equipamen-

tos tecnológicos.

b) Reestruturação do Instituto de Planejamento 

Urbano – IPUF, para atuar na elaboração do Plano 

Diretor da cidade.

c) Aceleração nos serviços de análise e 

aprovação de projetos, bem como na concessão 

de consultas de viabilidade, físicas ou on-line.

d) Desburocratização do sistema de concessões 

de alvarás, licenças e demais serviços.

e) Promoção de nova estrutura aos órgãos da Ad-

ministração indireta do Município, tais como 

IGEOF, IPREF e Centro de Zoonoses, para aper-

feiçoamento e celeridade nos serviços prestados.

f) Ampliação do quadro de servidores que atuam 

na análise de processos administrativos protocola-

dos no Pró-Cidadão, visando à celeridade na res-

posta do município.


