
 

 



 

PLANO DE GERAÇÃO DE RIQUEZAS E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 

COLIGAÇÃO BALNEÁRIO CAMBORIÚ GRANDE OUTRA VEZ 
 
 
 

POTENCIALIZAÇÃO ECONÔMICA, GERAÇÃO DE EMPREGO E HUMANIZAÇÃO DE CIDADE 
 

• Revisão do Plano Diretor 
Revisão do Plano Diretor com criação de operações urbanas específicas em zonas estratégicas, 
que atualmente possuem limitações de desenvolvimento, visando a utilização dos instrumentos 
urbanísticos para criação de bairros inteligentes, com novas centralidades, fomentando o uso 
misto de atividades, mitigando os impactos da urbanização, trazendo mais natureza para dentro 
da cidade, aliando a infraestrutura cinza e a infraestrutura verde, a partir de novos 
arruamentos, novos vazios urbanos, praças, parques, arborização, proporcionando 
desenvolvimento econômico aliado a melhor qualidade de vida.  
 

• Projeto Vale do Emprego  
Criação de zona urbana, localizada junto as vias laterais leste e oeste da BR-101,  na área 
compreendida da  Várzea do Ranchinho ligando ao Bairro Ariribá, em até 100 metros de 
profundidade dos lotes, excluída a área de domínio da concessionária (União), específica para 
a geração de emprego, com foco em empreendimentos comerciais, industriais, parques 
temáticos, equipamentos turísticos e casas noturnas, permitindo-se o uso de atividades mistas, 
com incentivos fiscais, índices urbanísticos diferenciados e viabilizando a liberdade econômica. 
O Vale do Emprego contempla uma operação urbana na referida área, que viabilizará a 
construção do acesso norte de ligação de nossa cidade com a BR-101. Trata-se de proposta 
através de projeto de lei de alteração do Plano Diretor e lei de uso e ocupação do solo. 
 

• Projeto Rodovia do Empreendedor 
Criação de zona urbana, localizada junto as vias laterais leste e oeste da BR-101, na área 
compreendida do Morro do Boi ao Bairro Várzea do Ranchinho, em até 100 metros de 
profundidade dos lotes, excluída a área de domínio da concessionária (União), específica para 
a geração de emprego, com foco em empreendimentos comerciais, industriais, parques 
temáticos e equipamentos turísticos, permitindo-se o uso de atividades mistas, com incentivos 
fiscais, índices urbanísticos diferenciados viabilizando a liberdade econômica. Trata-se de 
proposta através de projeto de lei de alteração do Plano Diretor e lei de uso e ocupação do solo. 
 

• Captação de novos Equipamentos Turísticos 
Publicação de edital de credenciamento de empresas interessadas em construir novos 
equipamentos turísticos com foco em empreendimentos comerciais, a exemplo de parques 
temáticos, hotéis de bandeira internacional, atividade de gastronomia, uso de atividades 
mistas, na área compreendida pela margem do Rio Camboriú, Pontal Norte, no Bairro da Barra 
e no bairro Nova Esperança com incentivos fiscais e índices urbanísticos diferenciados. Trata-se 
de proposta através de projeto de lei de alteração do Plano Diretor e lei de uso e ocupação do 
solo. 
 
 



 

• Porto de Transatlântico 
Apoiar, respeitada a legalidade, a implantação do projeto de porto de transatlântico, que já 
encontra guarida legal junto a ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 
atendendo os interesses nacionais. 
 

• Centro de Eventos 
Firmamos o compromisso de finalizar a obra do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, 
reivindicando sua posse e decisão do modelo de gestão, em caso de não conclusão por parte 
do Governo do Estado até a data de nossa posse no mandato vindouro. 
 

• Polo Tecnológico 
Criação do Polo Tecnológico, fomentando uma nova matriz econômica de indústria limpa no 
bairro Nova Esperança. 
 
PROPOSTAS DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS ECONÔMICOS CAUSADOS PELA PANDEMIA 

 
• Revogação imediata do Decreto Municipal nº 9.084/2018, respeitando o previsto no art. 7º da 

Lei Municipal nº 859/1989, trazendo segurança jurídica em relação a base de cálculo do Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, com a emissão da guia para pagamento conforme 
o valor do negócio jurídico atualizado. 
 

• Implementação da alíquota do Imposto Sobre Serviços – ISS em 2% para empresas relacionadas 
a atividade turística. 

 
• Estabelecer parcerias com as entidades da sociedade civil organizada, buscando o fomento das 

políticas públicas de desenvolvimento econômico, turístico e social. 
 

• Apoiar de forma inequívoca a permanência dos quiosques, carrinhos de milho e churros 
localizados nas nossas praias. 

 
• Apoiar de forma inequívoca o atual modelo de concessão de alvarás de licença aos ambulantes, 

respeitando o direito adquirido e a questão cultural. 
 

• Redução da Taxa de Licença de Localização (TLL), para o exercício de 2021, em 50% do valor 
atualmente praticado para as empresas relacionadas a atividade turística e comércios de 
pequeno porte que tiveram as suas atividades suspensas durante a pandemia conforme o 
decreto estadual. 

 
 

MOBILIDADE URBANA 
 

• Continuação das ações e obras para melhorias das calçadas planas e com a devida 
acessibilidade. 
 

• Continuação dos projetos focados na segurança no trânsito através de medidas educativas, 
redutoras de risco de acidentes e de harmonização entre os modais de deslocamento. 



 

 
• Expansão e interligação da malha cicloviária iniciada na nossa Administração 2009/2016. 

 
• Pavimentação asfáltica com previsão de rede de esgoto e drenagem pluvial nas ruas ainda não 

contempladas. 
 

• Reimplantação do sistema de transporte coletivo local e integração com as cidades de Camboriú 
e Itajaí. 
 

• Prolongar e Construir Novas Vias: 
 
- Reativar o prolongamento da Avenida Martin Luther – Rua Uganda à divisa com Itajaí que se 
encontra abandonado há 4 anos; 

- Continuar o prolongamento da Avenida do Estado - proximidades da Rua Tailândia até a divisa 
com a cidade de Itajaí, contempladas com o mesmo padrão do trecho já reurbanizado pela 
nossa Administração e encontra-se abandonado há 4 anos; 

- Implantar nova avenida paralela a Avenida Palestina, formando um novo sistema binário, 
ligando o Bairro das Nações ao dos Estados, passando por trás do Morro do Cristo Luz, Rua 
Aqueduto e chegando a BR 101 nas proximidades da Faculdade Avantis; 

- Viabilizar a abertura e construção do acesso norte, ligando o Bairro Ariribá a Várzea do 
Ranchinho  através de parceria público privada, conforme Projeto Vale do Emprego. 

- Construção de Elevados nas Marginais junto as passagens de nível (túneis), retirando o 
cruzamento dos veículos que trafegam nas Marginais Leste e Oeste com a Avenida do Estado 
(entrada principal da cidade); Quarta Avenida na altura da Rua 2550 com a Rua 2500 e Bairro 
dos Municípios; e Ruas 3100 e Bairro Vila Real. 

- Promover a construção da rodoviária de BC, às margens da BR 101, desafogando o trânsito da 
entrada da cidade e bairro dos Estados. 

 
SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 

 
• Construção de uma moderna sede própria da Guarda Municipal, com central de operações, 

central de armamento, academia, salas de aula, auditório e stand de tiro. 
 

• Dotar os Guardas Municipais com modernos equipamentos de proteção individual, novos 
equipamentos de Controle de Distúrbio do Cidadão, maior poderio de fogo, tablets nas viaturas 
e investimento no treinamento e aprimoramento continuado. 

 
• Implementar moderno sistema de monitoramento com a instalação de câmeras térmicas que 

identificam com precisão a temperatura das pessoas, simultaneamente, em prevenção a 
COVID-19, incluindo o reconhecimento facial. 
 



 

• Retomar o monitoramento nos próprios municipais e pontos turísticos (escolas, postos de 
saúde, deck do Pontal Norte, Passarela da Barra, praças etc.) através de câmeras e sistema de 
alarme e ativação do controle de distúrbio. 
 

• Instalar câmeras de monitoramento na Passarela da Barra, incluindo as escadarias. 
 

• Dotar as bases fixas de segurança da Guarda Municipal com sistema de monitoramento de 
câmeras, referente a localidade da base. 

 
• Implementação de bases móveis de segurança equipadas com OCR's (Optical Character 

Recognition - Reconhecimento Óptico de Caracteres) e Speed Dome. 
 

• Aprimorar o projeto Ronda Escolar. 
 

• Reativar o projeto da Guarda Municipal Mirim e Agente de Trânsito Mirim. 
 

• Implementação de medidas de apoio e incentivo a segurança comunitária para atuar em 
conjunto com as demais forças de segurança pública. 

 
• Mapeamento permanente das áreas de risco, áreas de preservação permanente e áreas 

públicas, evitando ocupações irregulares.  
 

• Estruturar a Defesa Civil Municipal com corpo próprio, podendo conveniar para tal com os 
Bombeiros Comunitários, Bombeiros Voluntários e Bombeiros Civis e Socorristas. 

 
• Implementar um novo e moderno sistema de iluminação pública com LED por toda a cidade. 

 
SAÚDE 

 
• Conquista da efetivação do repasse mensal pelo Governo Estadual para o custeio do HMRC - 

Hospital Municipal Ruth Cardoso. O HMRC atende a todo ser humano que dele necessite, desde 
munícipes, moradores de municípios da região, inclusive turistas. Atualmente o hospital recebe 
por força de decisão judicial repasse mensal do Governo do Estado. O objetivo é transformar a 
decisão judicial do repasse desses recursos estaduais em aporte ao custeio, firmando acordo 
legal para garantir o valor em caráter permanente, concretizando o hospital como regional de 
fato e de direito. 
 

• Ampliação e retomada de especialidades médicas anteriormente ofertadas no HMRC. 
 

• Implantação do Programa de Gestão de Saúde Populacional com a informatização de toda a 
rede de saúde, através de programas de inteligência artificial, com implantação de prontuário 
eletrônico único que interligue todas as informações do histórico de saúde de cada paciente, 



 

para que o profissional de saúde possa acessar as informações e tratamentos vigentes em 
qualquer serviço da rede e tomar a decisão clínica adequada. 

 
• Adesão ao PROADI Regula Mais Brasil - TFD. O Regula Mais Brasil atua em duas frentes: utiliza 

a telessaúde/telemedicina para apoiar os médicos presentes nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e orienta a regulação das filas para consultas na Atenção Secundária à Saúde. O objetivo 
do projeto é aperfeiçoar os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), oferecendo apoio no 
manejo de casos e diminuindo o tempo de espera para consultas com especialistas. 
 

• Fortalecimento da atenção primária à saúde, através da ampliação de cobertura de Estratégia 
de Saúde da Família. 

 
• Informatização e modernização dos agendamentos de atendimento nas Unidades de Saúde e 

relacionamento dos usuários. 
 

• Centralizar serviços especializados de saúde facilitando o acesso dos pacientes, promovendo e 
alcançando a resolutividade. 

 
• Construção de estrutura própria para o PA 24 horas da Barra. 

 
• Estruturação do Programa de Enfrentamento, Combate e Acompanhamento de pessoas vítimas 

da COVID-19 e pós COVID-19. 
 

• Construção do Centro de Fisioterapia na região sul - CEFIR SUL. 
 

• Reformar e ampliar a estrutura do Centro Odontológico Especializado - COE. 
 

• Lançar edital de credenciamento de empresa privada, instituto ou entidade filantrópica da área 
da saúde que tenha interesse em instalar um hospital de excelência no âmbito do município e 
desenvolver sua responsabilidade social junto ao HMRC, tendo como contrapartida a concessão 
de área pública e incentivos fiscais.   

 
EDUCAÇÃO 

 
• Ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

 
• Ampliação da oferta de vagas no contraturno escolar, com a abertura de polos nos bairros. 

 
• Criação da Escola Cívico-Militar (projeto piloto). 

 
• Investimentos em novas tecnologias educacionais. 

 
• Valorização dos profissionais da Educação. 

 



 

• Comprometimento com a qualidade do ensino público municipal, buscando a recuperação e 
elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que sofreu os piores 
resultados nos últimos 4 anos. 

 
• Recuperação e aprimoramento do projeto “Nossa Escola Nossa Praia”. 

 

SANEAMENTO 
 

• Manutenção e ampliação do Programa Produtor de Água. 
 

• Construção de um reservatório no bairro Nova Esperança. 
 

• Ampliar a capacidade e eficiência da ETE Nova Esperança. 
 

• Revitalização das lagoas da ETE. 
 

• Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Praias Agrestes. 
 

• Construção da Estação de Tratamento de Lodo. 
 

• Manutenção do Projeto Se Liga Na Rede - Verificação e Adequação de Ligações Irregulares. 
 

• Despoluição do Rio das Ostras. 
 

• Despoluição e Revitalização do Canal do Marambaia. 
 

• Formalização de consórcio intermunicipal com o Município de Camboriú, objetivando, através 
da EMASA, a implantação de rede coletora de esgoto e construção da respectiva estação para 
tratamento,  bem como, viabilizar  o projeto denominado como “Parque Inundável”, visando a 
reservação de água bruta no âmbito do Município de Camboriú para aumentar a capacidade de 
captação, tratamento e fornecimento de água para ambos os municípios. 

 
 

ESPORTE 
 

• Construção de quadras cobertas poliesportivas nos bairros. 
 
• Construção de um campo de futebol com grama sintética. 
 
• Ampliação das escolinhas esportivas nos bairros. 

 
• Construção da pista olímpica no Parque Bandeirantes. 

 
• Construção de uma piscina semiolímpica para treinamento esportivo e iniciação. 

 



 

• Construção de quadras de tênis com a criação de escolinha nos bairros. 
 
• Manutenção e melhorias permanentes nos campos da Vila Real, Nações, Municípios, Nova 
Esperança e Barra. 

 
• Manutenção permanente da pista de bicicross. 

 
• Ampliação e substituição dos Aparelhos das Academias Comunitárias nos 
Bairros, contemplando a orientação da população por nutricionistas e profissionais de educação 
física. 

 
• Manutenção da escolinha municipal de surf na praia. 

 
• Apoio as tendas dos surfistas históricos na praia. 

 
• Apoio e desenvolvimento as escolinhas de artes marciais nos bairros. 

 
• Apoio aos times de futebol amador de BC. 
 
• Manter e ampliar o Bolsa Atleta com incentivo e apoio aos atletas locais de rendimento. 

 
• Captação e apoio a eventos esportivos. 

 
• Desenvolver e apoiar o paradesporto. 

 
• Manutenção e aprimoramento do projeto Maturidade Saudável. 

 
• Ampliar as atividades esportivas para a pessoa idosa. 

 
 

MEIO AMBIENTE 
 

• Municipalização do Licenciamento Ambiental, a fim de dar celeridade a emissão das licenças 
ambientais dos empreendimentos locais. 
 
• Campanha municipal de Gerenciamento de Resíduos Recicláveis fomentando nas escolas a 
educação ambiental relativa a segregação de resíduos, tornando cada aluno um multiplicador em 
suas residências. 
 
• Reativar o projeto Ambiarte que foi destruído pelo atual governo. 
 
• Defender de forma inequívoca a preservação da Praia de Taquarinhas, mantendo-a intocável. 
 
• Apoiar as entidades de proteção e defesa da causa animal. 
 



 

• Desenvolver o Projeto Hidro Horta. O projeto a ser desenvolvido nas escolas municipais e 
centros comunitários, consiste em atender várias vertentes, a social, ecológica, educacional, 
ocupacional, preservacionista e reciclacionista, usando água de chuva e sais minerais sem 
agrotóxicos. 

 
• Projeto Linha Costeira Viva. O projeto visa a proteção dos ecossistemas; o controle de poluição 
de embarcações; o controle, disciplinamento, sinalização marítima e promoção de segurança do 
tráfego marítimo; promoção de lazer; desenvolvimento e apoio da pesca sustentável; educação e 
conscientização ambiental, preservando a área compreendida na foz do Rio Ariribá na Praia dos 
Amores, até as nascentes do Rio Camboriú, através da formalização de consórcio intermunicipal 
com Camboriú/SC. 

 
• Respeitar e apoiar as decisões do Conselho Gestor da APA Costa Brava. 

 
 

CULTURA 
 

• Incentivar e promover o Plano Municipal de Cultura. 
 
• Incentivar o Fórum Permanente de Cultura. 

 
• Decretar de interesse público e dotar de estrutura o píer das embarcações no bairro da Barra, 
preservando o direito e a história dos nossos pescadores artesanais. 

 
• Executar projeto de revitalização com a estruturação do píer junto a escadaria do bairro da 
Barra, preservando o direito e a história dos nossos pescadores artesanais. 
 
• Transformar o bairro da Barra em zona histórica, cultural e turística, preservando a nossa 
história, com a construção do Vila da Cultura, valorizando o nosso artesanato, o pescador artesanal, 
o farinheiro, os broqueiros e nosso folclore. 

 
• Promover e incentivar formação para servidores, conselheiros e artistas. 

 
• Promover e fomentar pesquisas voltadas à proposição e elaboração de políticas públicas de 
formação para o setor cultural. 

 
• Promover a formação de agentes multiplicadores da cultura que atuem em suas comunidades. 

 
• Estabelecer parceria com outras fundações e instituições culturais valorizando e fortalecendo 
o intercâmbio. 

 
• Construir o Mercado Público e do Peixe. 

 
• Construir a Casa do Gaúcho, criando um espaço para a realização de eventos que promovam 
a dança, música e poesia, unindo as nossas culturas e famílias à cultura do sul do Brasil. 



 

• Promover campanhas para incentivar a dedução de imposto de renda para projetos culturais 
de artistas locais. 

 
• Garantir o lançamento do edital da Lei Municipal de Cultura anualmente. 

 
• Promover e incentivar a preservação, construção, reforma e manutenção de espaços públicos 
ou privados, fechados e ao ar livre, destinados às atividades culturais. 

 
• Ampliar a relação entre cultura, turismo, hotelaria, restaurantes, comércio, ONGs, associações 
da comunidade, de modo a construir uma rede de fomento à produção cultural da cidade e um 
roteiro cultural promovendo a circulação dos produtos criados. 

 
• Promover a criação de espaços de memória e identidades. 

 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

• Implementação do Benefício Eventual. A implementação do programa visa substituir os 
programas Leite amigo pão e o benefício eventual da cesta básica. O usuário receberá um cartão 
onde será depositado valor variável conforme o número de crianças e demais membros do 
núcleo familiar. (Vide Lei Municipal Nº 3.914/2016). 
 

• Reforma e Reestruturação do Lar do Adolescente. Visando uma nova estrutura e melhor 
acolhimento aos adolescentes que por decisão judicial ou necessidade diversa são afastados do 
seu núcleo familiar para sua segurança e bem estar. 

 
• Implantação do CRAS Centro. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é a porta de 

entrada da Assistência Social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o 
objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. 

 
• Reestruturar as unidades do SUAS (CRAS, CREAS) que encontram-se sucateadas. 

 
• Criação da Lei Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS Federal. A Assistência Social hoje é ordenada pela legislação federal, 
que na Lei Nº 8.742/93, instituiu a organização da Assistência Social, e que em 2011, sofreu ampla 
alteração através da Lei Nº 12.435, dando forma ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
que conhecemos hoje. Como toda política pública, sua aplicabilidade é ampliada quando 
adaptada ao nível municipal, atendendo assim as peculiaridades de cada território, portanto, 
este projeto do SUAS Municipal visa o melhor atendimento nos equipamentos ao usuário, pois 
nela serão especificados diretrizes, protocolos de atendimento e delimitações aos serviços 
prestados. 

 
• Criação em âmbito municipal de Políticas Públicas de Proteção à Mulher. Com base na Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a política municipal também terá por 
finalidade estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à 
violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos às mulheres em 



 

situação de violência, conforme normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e 
legislação nacional. 

 
• Apoiar as entidades da sociedade civil organizada, através de parcerias, visando a promoção de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social do município e a proteção, defesa e 
garantia dos direitos das criança e adolescentes.   

 
• Contratação de Intérpretes na SDIS. Este profissional vai fazer atendimento do público surdo, 

onde poderão procurar os serviços caso necessitem de tradução e interpretação da linguagem 
de sinais, guia-intérprete e explicações. Os funcionários também estarão disponíveis para 
acompanhar os surdos em atendimentos nos serviços públicos - como consultas médicas ou 
audiências jurídicas. 

 
• Reforma e revitalização dos Centros Comunitários. 

 
• Construção das capelas mortuárias nos bairros Nações e Municípios, que foi destruída e 

abandonada. 
 

• Realização de regularização fundiária através da aplicação da Lei nº 13.465/2017 (REURB) e o 
Programa Lar Legal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

 
 

TURISMO 
 

• Missões do trade para novos mercados e intensificar negócios nos já tradicionais mercados 
indutores de turismo à Balneário Camboriú. 
 

• Programa Bimestral de realizações de Presstrips (visitas técnicas da imprensa) e FAMTOURS 
(visitas técnicas de operadoras de turismo e organização de eventos). 

 
• Criar e/ou incentivar festivais e eventos culturais com extensão ao Mercosul, principalmente em 

meses de baixa no turismo, promovendo BC o ano todo e movimentando a economia. 
 

• Ações em aeroportos nacionais e internacionais, divulgando nossa cidade. 
 

• Criar programa (selo) de qualidade profissional nos setores de atendimento/prestação de serviço 
ao turista. 

 
• Manter e ampliar as praias com a qualificação bandeira azul. 

 
• Execução e recuperação dos eventos Brilhos de Natal, Réveillon Show, Carnaval de Balneário 

Camboriú com shows nacionais e blocos de rua da nossa comunidade, Coelhinho na Praia, BC 
Criança. 

 
• Finalização do Complexo Turístico da Barra: 

- Revitalização da Praça do Centro da Barra; 



 

- Mercado Público; 
- Mercado do Pescador; 
- Carrera do Pescador. 
 

• Concessão da Passarela da Barra, afim de que a empresa vencedora explore os espaços, com a 
condição de manter a gratuidade de passagem de moradores e turistas. 

 
 

MERITOCRACIA 
 

• Nomeação do secretariado e respectivos cargos conforme a qualificação profissional exigida 
para o desempenho da função. 
• Realização de reforma administrativa através da redução de cargos comissionados. 
 
 

Estabelecer relacionamento de respeito, reconhecimento e valorização ao Servidor Público 
Municipal diante da importância e relevância de seus préstimos a nossa comunidade nos mais 
diversos setores da administração municipal é o que eu e nosso querido amigo e profissional 
Ademar do Turismo podemos garantir a todos. Importante dizer sobre a necessidade da 
imparcialidade política dentro do serviço público, criando um ambiente saudável nas relações 
entre servidores efetivos e o corpo administrativo de governo. Agiremos com toda nossa força e 
transparência na luta pelo melhor ambiente relacional com nossos valorosos servidores públicos, 
dando a liberdade da posição democrática e consciente de suas convicções e entendimentos 
pessoais. 

 
Nosso compromisso e responsabilidade se dá através da nossa forma inequívoca de carinho, 

afeto e conhecimento do corpo efetivo e temporário da PMBC. 
 
Vamos em frente, confiantes em nosso Deus, recebendo e levando luz, alegria, esperança, 

amizade, carinho e experiência, imprimindo velocidade administrativa em nossos 
posicionamentos e decisões para Fazermos Balneário Camboriú Grande Outra Vez para o Nosso 
Povo e a Nossa Gente. 

 
Iniciamos esse momento eleitoral durante uma Pandemia, momento totalmente atípico 

embora acreditamos que seja o mais importante e decisivo para traçarmos o futuro de nossa 
cidade, pois hoje vivemos momentos difíceis e precisamos mudar os atuais rumos de uma 
administração que infelizmente demonstrou insegurança, muita dúvida na tomada de decisões e 
que não aconteceu. Encaminho nossos propósitos de fazer nossa cidade acontecer e voltar a ser 
feliz parafraseando o Almirante Barroso, que foi o Comandante que conduziu a Armada Brasileira 
a Vitória da Batalha Naval do Riachuelo: “sustentar o fogo, que a vitória é nossa”. 

 
Até a Vitória! 

 

 
Balneário Camboriú/SC, 25 de setembro de 2020. 

 
 

Edson Renato Dias (Piriquito) - Candidato a Prefeito 
Ademar Martins Schneider - Candidato a Vice-Prefeito 


