
EXPERIÊNCIA PARA SERVIR SANTA CATARINA 
Governador Esperidião Amin – Vice Dalírio Beber 

Senador Kennedy Nunes – Bruno Bortoluzzi – Ruti Rossi 

1 
 

DIRETRIZES PARA O PLANO DE GOVERNO 

O Candidato a Governador da Coligação EXPERIÊNCIA PARA SERVIR SANTA 
CATARINA não pode apresentar diretrizes de plano de governo sem rememorar 
dois fatos marcantes na história da administração pública de Santa Catarina. 

O Candidato a Governador em 1982, Esperidião Amin, estruturou o seu plano de 
governo em torno da Carta dos Catarinenses. Inicialmente apresentou a Carta 
aos Catarinenses com as prioridades que o candidato selecionara. Desenvolveu 
um programa de debates ao longo de quase oito meses e construiu, nesses 
debates, a Carta dos Catarinenses e sobre estes temas levantados pela sociedade 
construiu vinte compromissos.  

Postulados da carta dos Catarinense fundadas na ideia de INOVAR E RENOVAR, 
tinham como prioridades quatro postulados: PRIORIDADE AOS PEQUENOS, 
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, INTEGRAÇÃO ESTADUAL e SEGURANÇA E 
QUALIDADE DE VIDA.  

Sobre estes postulados e princípios se desenvolveram vinte tópicos de 
compromissos, os relacionados a GESTÃO, considerando INTEGRAÇÃO e 
FUNCIONALISMO PÚBLICO: SETOR SOCIAL compreendendo FAMÍLIA, 
TRABALHADOR, PARTICIPAÇÃO DO JOVEM, o IDOSO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE e TURISMO e no SETOR ECONÔMICO e de 
INFRAESTRUTURA: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO e TECNOLÓGICO, 
ECONOMIA DOS PEQUENOS, AGRICULTURA, EMPRESA CATARINENSE, 
RECURSOS MINERAIS, DEFESA AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO URBANO 
e  INFRAESTRUTURA. Na prestação de contas que foi intitulada Resposta à Carta 
dos Catarinenses, tivemos que acrescentar a tarefa de reconstrução de Santa 
Catarina, depois das enchentes de 1983 e 1984. 

Em 1998, ao construir o Programa de Governo os fundamentos foram: os 
objetivos de DIREITOS HUMANOS e CIDADANIA; EDUCAÇÃO; SAÚDE; GERAÇÃO 
DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, desde a atração de novos 
investimentos fomento ao desenvolvimento sócio econômico do estado, ciência 
e tecnologia, e qualificação e requalificação profissional; AGRICULTURA, 
AQUICULTURA e DESENVOLVIMENTO RURAL; TURISMO CULTURA e MEIO 
AMBIENTE; DESENVOLVIMENTO SOCIAL e COMUNITÁRIO; SEGURANÇA 
PÚBLICA, desdobrando em Polícia Civil e Polícia Militar; HABITAÇÃO; 
INFRAESTRUTURA, compreendendo transportes aéreos, marítimos, rodoviários, 
de passageiros e edificações e obras hidráulicas, um segundo subitem sobre 
energia e um terceiro sobre saneamento básico e, finalmente, a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



EXPERIÊNCIA PARA SERVIR SANTA CATARINA 
Governador Esperidião Amin – Vice Dalírio Beber 

Senador Kennedy Nunes – Bruno Bortoluzzi – Ruti Rossi 

2 
 

Agora, as diretrizes que estão aqui apresentadas para a elaboração do Plano de 
Governo são arroladas, daqui por diante, na busca de novas sugestões. Por isso, 
podemos dizer que são diretrizes para o PLANO DE GOVERNO, que se construirá 
também ao longo da campanha e, havendo segundo turno da eleição, receberá 
contribuições de outras fontes que a política real apresentará. O importante é 
que essas diretrizes são apresentadas no momento do registro da candidatura, 
restando ainda o período da campanha propriamente dita, que certamente 
enriquecerá estas diretrizes com novas sugestões que o espírito democrático da 
nossa coligação acolherá. 

 

I EDUCAÇÃO: 

Alfabetização infantil no período adequado e erradicação do analfabetismo, 
especialmente o “funcional”; 

A escola precisa ser mais atraente, estimulando o uso de tecnologias para uma 
educação digital com inovação do ambiente escolar em todos os níveis de ensino 
e aprimoramento do ensino a distância. Este é firme compromisso do Governo 
Estadual. 

Investimento em políticas sociais para garantir a permanência do jovem na escola 
e evitar a evasão escolar; 

As escolas estaduais terão autonomia financeira e administrativa para, em 
conjunto com a sociedade, identificar, definir, estimular e buscar qualificação 
para o empreendedorismo local e regional visando assegurar emprego e renda à 
comunidade; 

O NOVO ENSINO MÉDIO terá um investimento significativo. A implantação do 
modelo se dará pela construção e ampliação dos CEDUPs, pela parceria com 
entidade públicas federais (UFSC e UFFS), estaduais (UDESC) e municipais, os 
Institutos Federais (IFSC e IFC), com as entidades comunitárias (Sistema ACAFE), 
privadas e o Sistema S. 

A Universidade do Estado de Santa Catarina e o sistema educacional catarinense 
como um todo serão protagonistas na capacitação e reciclagem permanente de 
docentes e dos demais servidores públicos estaduais; 

Aplicação de uma escala de valores transparente como ferramenta da 
meritocracia para diretores, professores e servidores em geral; 

Investimento significativo na construção novas escolas, reforma e readequação 
das atuais e disponibilização de mobília e equipamentos para dar condições 
dignas aos aprendedores. 
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Implantação de projetos de EDUCAÇÃO AMBIENTAL e de PROTEÇÃO ANIMAL 
nas escolas públicas estaduais; 

A exemplo de período 1999-2002 pagamento e ampliação da oferta de bolsas de 
estudos para alunos do ensino superior, previstas nos artigos 170 e 171 da 
Constituição Estadual. 

Atenção adequada aos estudantes com necessidades especiais na rede pública e 
em entidades parceiras; 

Busca permanente pela melhoria dos índices de desempenho das escolas 
catarinenses; 

A exemplo do Programa de Inclusão Social de 2002 (Lei 12.120/2002), criação de 
políticas de incentivo aos municípios com desempenhos mais sofríveis para 
reduzir as desigualdades;  

Apoio continuado à Educação Especial, com foco diferenciado em face do 
AUTISMO. 

 

II CULTURA 

Desenvolvimento de políticas de preservação da memória cultural;  

Estímulo a parceria com municípios, entidades e grupos culturais como forma de 
valorizar todas as etnias e regiões do Estado; 

Parceria com os municípios e empresas públicas e privadas para projetos de 
revitalização dos centros históricos com substituição de fiação aérea por 
subterrânea; 

A produção cultural e a economia criativa são setores fundamentais para o 
desenvolvimento do cidadão e do Estado de Santa Catarina. Aumentar o 
orçamento destinado à área cultural é um reconhecimento fundamental para o 
setor; 

Democratização e diversificação do acesso à Cultura no Estado, seja produzindo 
ou usufruindo das artes, através de editais, democráticos e transparentes e que 
amenizem desigualdades e atendam todas as áreas de produção artística. 

Incentivo à criação e pesquisa de acervos digitais das bibliotecas, de fotos e 
filmes. 

Incentivo ao intercâmbio e a produção artística com concursos literários como 
prêmio Cruz e Sousa, o Salão Victor Meirelles, Festivais de Cinema, de Teatro, 
Música e Dança já consolidados e outros que possam ser articulados e criados, os 
quais passarão a compor o calendário cultural de Santa Catarina com a destinação 
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de verbas de incentivos no Orçamento do Estado, estabelecendo uma melhor 
aplicação do dinheiro público e um melhor planejamento do evento cultural. 

Incentivo à produção literária Catarinense com as edições da Fundação 
Catarinense de Cultura junto com as diversas academias de letras do Estado. 

 

III ESPORTE 

Investimento em esporte na escola com a construção de espaços adequados e 
contratação de professores na rede estadual; 

Resgate dos eventos esportivos escolares, Moleque Bom de Bola, Olímpiadas 
regionais, jogos escolares; 

Retomada dos eventos esportivos enriquecidos pelas belezas naturais 
catarinenses como travessias, maratonas e voltas ciclísticas; 

Parceria com as diversas federações catarinenses para investimentos na 
realização de eventos esportivos, construção e custeio de centros de 
treinamentos distribuídos no Estado, incentivando a prática desportiva e o 
surgimento de atletas de ponta. 

Parceria com os municípios para ampliação das ofertas de academias ao ar livre; 

Incentivo à atividade física da população com a revitalização das rodovias 
estaduais nos perímetros urbanos para implantação de calçadas e ciclovias; 

Parceria com os municípios para investimentos em ciclovias e ciclo faixas; 

 

IV TURISMO 

Investimento na revitalização das rodovias de acesso aos municípios turísticos; 

Parceria com os municípios para investimento em projetos de infraestrutura 
turística. 

Linha de crédito especial para empreendimentos de ecoturismo. 

Investimento na recepção de Navios Cruzeiros: construção de atracadouros, 
empenho na instalação de postos alfandegários em parceria com o governo 
federal, capacitação de profissionais do Turismo; 

Parcerias com entidades educacionais para capacitação de Agentes de Turismo; 

Promoção das Festas de Santa Catarina em âmbito Nacional e internacional 
destacando todas as regiões e etnias dos catarinenses; 
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Apoio aos projetos de Turismo Ferroviário; 

Construção de Centros de Eventos e arenas nas diversas regiões do Estado em 
regime de Concessão, para proporcionar a realização de grandes eventos 
próximos ao cidadão; 

 

V SAÚDE e MEIO AMBIENTE 

Implantação de uma Central de Regulação Hospitalar de excelência, com a 
investimentos em tecnologia da informação e concurso público para médicos 
reguladores; 

Oferta dos serviços de alta e média complexidade em saúde o mais próximo do 
cidadão e reestruturação do atendimento do SUS nas microrregiões; 

Ampliação da disponibilidade de leitos de UTI’s infantil e adulto; 

Qualificação constante dos profissionais do serviço público de saúde estadual e 
municipal, através de convênios; 

Utilização da Telessaúde de forma complementar; 

Conclusão e ativação dos hospitais iniciados e não concluídos; 

Compartilhamento da responsabilidade pelo custeio das unidades de saúde 
municipais com atendimento regional; 

Premiação bons servidores, assim como em toda a gestão pública, com sistema 
transparente de meritocracia; 

Implantação de Unidades de Saúde Especializadas para atendimento de mulheres 
e menores vítimas de violência; 

Implantação de sistema eficiente de avaliação de custos para melhorar a gestão 
as unidades públicas de saúde e torna-las mais transparentes; 

Investimento em recursos humanos e físicos na Vigilância Sanitária de Santa 
Catarina para proporcionar uma atuação rápida de eficiente na prevenção e 
combate de doenças transmissíveis; 

Reduzir as filas para exames e cirurgias eletivas; 

Desenvolvimento de programas voltados aos jovens, adultos e idosos portadores 
de necessidades especiais; 

Parceria com os municípios para implantação de sistemas abastecimento d’água 
e de esgotamento sanitário; 
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VI AGRICULTURA, PESCA e REFLORESTAMENTO 

Reativação do programa de reflorestamento com antecipação de renda para 
pequenas e médias propriedades rurais e sua adoção em áreas degradas urbanas; 

Investimento em tecnologias e fiscalização para agregação de valor e 
manutenção do status de área livre de febre aftosa sem vacinação; 

Investimento em obras de irrigação, captação e reservação d’água para mitigação 
de danos com estiagens; 

Ampliação da política para certificação de origem dos produtos catarinenses, com 
ênfase à sustentabilidade e agregação de valor. 

Criação de uma política de fortalecimento da identidade catarinense com o mar 
tanta na pesca quanto no desenvolvimento de fazendas marinhas; 

Apoio à pesca industrial e artesanal; 

Incentivo à projetos de produção sustentáveis, ecológicos, com crédito e apoio 
técnico para agregação valor; 

Criação de parcerias com os pequenos produtores para melhorar a gestão de 
recursos naturais e a produção agropecuária através do fortalecimento dos 
órgãos estaduais de apoio e pesquisa agropecuária; 

Ampliação da política de crédito para o pequeno e médio produtor rural; 

Incentivo e preparação do produtor rural, através de parcerias com o Sistema S, 
para empreender e agregar valor aos produtos; 

Disponibilização de técnicos da CIDASC para, em parceria com os municípios, 
auxiliar os pequenos produtores artesanais. 

 

VII ECONOMIA  

Internacionalização de Santa Catarina para atração de turistas, ampliação de 
mercados e captação investimentos; 

Prioridade ao Pequeno com a criação de Programa de Microcrédito com Juro 
Zero, aprimorando as Organizações de Microcrédito, Sociedade de Garantia 
Solidária e de Garantia de Crédito, apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo 
de Crédito. 

Investimento em logística para escoamento de insumos e produtos com valor 
agregado; 
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Estímulos para empreendimentos nas regiões com menores índices de 
desenvolvimento; 

Qualificação da mão-de-obra catarinense, através dos programas de educação 
profissionalizante.  

Desburocratização dos processos de instalação de novos empreendimentos 
através de parcerias entre as esferas federal, estadual e municipais; 

Investimento em tecnologia e recursos humanos nos órgãos de licenciamento 
ambiental para agilizar a tramitação e análise os processos para novos 
empreendimentos; 

Apoiar a implantação de parques tecnológicos com ênfase na inovação e na 
globalização, com agregação de valor aos produtos catarinenses. 

 

VIII INFRAESTRUTURA e TECNOLOGIA 

Investimento em parcerias para produção de energia limpa com pouco impacto 
ambiental, fazendas de energia eólica, energia solar, energia de marés e ondas; 

Apoio e participação ativa no Plano de Transição Energética Justa do Carvão (PL 
14.299/2022); 

Revitalização e ampliação da malha viária estadual; 

Conclusão da pavimentação da Serra do Corvo Branco; 

Investimento significativo nas obras federais por meio de convênios com a União. 
As obras essenciais para a infraestrutura logística catarinenses, especialmente as 
BRs 470, 280, 163, 282 e 285, receberão diretamente o aporte de parte dos 
recursos que seriam utilizados para o pagamento da dívida do Estado com o 
Governo Federal. 

Fortalecimento da parceria com entidades civis organizadas para 
desenvolvimento de uma política de infraestrutura e logística intermodal voltada 
a competitividade Catarinense; 

Defesa de Santa Catarina junto ao Governo Federal para execução das obras da 
Ferrovia Leste-Oeste, cujos estudos já estão em fase avançada; 

Protagonismo na fiscalização das obras de responsabilidade da concessionária 
das BR 101 e 116 no Estado. 

Ampliação e modernização dos aeroportos catarinenses;  

Ampliação da canalização da rede de abastecimento de gás natural no Estado. 
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Apoio aos projetos de mobilidade urbana desenvolvidos pelos municípios; 

Implantação da Infraestrutura de Internet 5G ao longo das principais rodovias 
catarinenses; 

 

IX SOCIAL 

Apoio aos projetos habitacionais desenvolvidos pelos municípios; 

Oportunidade de trabalho de e renda aos Catarinenses como ferramenta para a 
erradicação da pobreza; 

Parceria com os municípios em projetos de assentamentos humanos inclusivos e 
seguros; 

Promover o bem estar das pessoas; 

Prioridades aos pequenos; 

 

X DEFESA CIVIL 

Quem enfrentou as enchentes de 1983 e 1984, não poderia deixar de dar uma 
atenção especial ao tema: 

Ampliação e atualização dos sistemas de contenção e prevenção de cheias 
existentes através da ampliação da capacidade de barragens; 

Desenvolvimento de programas de contenção de cheias em novas regiões 
(bacias) hidrográficas catarinenses em situação de risco; 

Desassoreamento permanente dos rios nas regiões de risco; 

Investimentos em projetos estruturais para enfrentamento da estiagem; 

Parceria com municípios para realização de obras, construção de moradias e 
recuperação de encostas para retirada da população das áreas de risco; 
 
Investimento constante no aprimoramento dos sistemas de monitoramento e 
alerta de riscos, através da ampliação da rede de radares meteorológicos e 
sistemas de informação; 
 

XI SEGURANÇA  

Desenvolvimento de projeto para a redução de acidentes com motos; 
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Revitalização das rodovias estaduais com implantação nas áreas urbanas de 
controladores de velocidade e ciclovias; 

Ampliação do uso de câmeras de monitoramento nas rodovias; 

Realização de concursos públicos para profissionais de segurança pública e 
valorização do papel desses agentes públicos; 

Investimento na modernização das polícias; 

Instalação dos serviços de segurança nas unidades de saúde especializadas em 
atendimento de mulheres e menores vítimas de violência doméstica; 

Aprimoramento de programa de ressocialização de apenados; 

Investimento e ampliação da capacidade das delegacias especializadas no 
combate aos crimes cibernéticos; 

Investimento na qualificação dos profissionais de segurança com vistas a 
melhorar a resolutividade de inquéritos; 

Investimentos em equipamentos de ponta para as polícias militar e civil; 

 

XII GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E EFICIENTE 

“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (CF) 

Além dos preceitos que derivam do Art. 37 da Constituição Federal, o governo 
será marcado pela busca pela transparência, boa aplicação de recursos públicos, 
uso da tecnologia, busca por parcerias público privadas. Tanto no aspecto de 
gestão como no aspecto tributário e fiscal, será adotada como princípio de 
trabalho a GESTÃO PÚBLICA POR INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO, 
SOCIAL E DE SUSTENTABILIDADE. Fruto da experiência acadêmica e política do 
candidato a Governador. 

Os compromissos com os municípios serão honrados e dinamizados, com ênfase 
para Associações e Consórcios Municipais. 

A renovação dos quadros da gestão pública será induzida buscando estabelecer 
parcerias de participação entre os profissionais, servidores públicos maduros e 
dotados de experiência, com JOVENS. Mulheres e homens deverão adquirir a 
experiência na gestão pública em sintonia e parceria com aqueles que já tem 
EXPERIÊNCIA. O patrimônio do saber deve ser compartilhado. 
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Isto tem um profundo sentido, prático, de induzir a renovação dos quadros do 
poder executivo e certamente com impacto na renovação dos políticos e na 
política de Santa Catarina. Este é propósito que a Coligação Experiência para 
Servir Santa Catarina coloca como um primado da Gestão Pública no Governo de 
santa Catarina. 

Desburocratização da máquina estatal; 

A igualdade de gênero; 

Meritocracia em todas as esferas do Serviço Público do Poder Executivo Estadual; 


