
Propostas de Luiz Xavier (PSTU) 
 
 
Principais metas, se eleito prefeito de Santos:  
Vamos construir uma prefeitura voltada aos trabalhadores e aos setores mais pobres da 
população, quebrando a lógica dos atuais governos, que privilegiam uma minoria - os ricos. 
Nesse sentido, a prioridade é acabar com as injustiças sociais existentes, como a especulação 
imobiliária que expulsa os santistas de nossa cidade e a falta de investimentos na saúde 
pública. Queremos Santos para os trabalhadores! 
 
Site oficial: 
pstusantos.blogspot.com 
 
Facebook: 
facebook.com/luizantonioxavier16 
 
 
16 Propostas 
 
 
1 – Prioridade: Existem “duas cidades” em Santos. Uma é voltada aos ricos, essa cidade é 
bonita e tudo funciona bem. Mas há outra Santos: a dos pobres e trabalhadores. Nessa cidade 
os aluguéis são altíssimos, os hospitais públicos são de péssima qualidade, as passagens do 
ônibus são caras e a educação pública é ruim. Os trabalhadores (petroleiros, aposentados, 
operários, servidores, etc) e os jovens estão sendo expulsos de Santos, pois não conseguem 
pagar o “custo de vida” daqui. As injustiças sociais são imensas. Quero ser prefeito para 
combater essas injustiças: queremos Santos para os trabalhadores!      
 
2 -  Moradia 1: Precisa de um governo que inverta as prioridades, de um prefeito que trabalhe 
para a maioria, e não para 1%. Dinheiro a cidade tem. Só a arrecadação de IPTU aumentou 
quase 50% entre 2006 e 2011. Mas para onde esse dinheiro está indo? Para o bolso dos 
especuladores, das grandes construtoras, dos ricos. O tão aclamado desenvolvimento precisa 
se converter em benefícios para a população. Isso se faz governando para a classe 
trabalhadora e os mais pobres. 
 
3- Moradia 2: Há milhares de apartamentos vazios em Santos, mas estão destinados à 
especulação imobiliária. Defendemos um IPTU progressivo para os imóveis vazios, o dinheiro 
arrecadado deve ir para as moradias populares. Mas não é só. Depois de certo tempo (de 5 a 
10 anos) é preciso desapropriar esses imóveis. Assim podemos acabar com os aluguéis que 
hoje são impagáveis e garantir que os trabalhadores continuem vivendo em Santos.      
 
4 – Moradia 3: Santos está virando uma cidade para ricos. No caso do pré-sal, Santos deve 
lutar pela Petrobrás 100% estatal, encabeçando uma Frente de Municípios dispostos a 
defender o fim dos leilões e o resgate do monopólio estatal. Em nível municipal, precisamos 
criar um Fundo Social que destine para as áreas sociais e para recuperação ambiental o 
dinheiro que virá dos royalties do petróleo. Esse fundo deve ser criado através de lei 
municipal. 
  
5- Moradia 4: Não apenas os mais pobres, mas também as famílias de classe média estão 
sendo expulsas para cidades vizinhas. Para mudar este cenário, defendemos um IPTU 
progressivo para imóveis mantidos desocupados para fins de especulação. Além disso, 



defendemos a aplicação de 6% do PIB municipal para habitação e estabelecer um limite legal 
para o preço dos aluguéis, que não podem custar mais que 10% da renda dos trabalhadores. 
 
 
6 – Transporte 1: 71% dos santistas usariam meios de locomoção coletivos, caso fossem 
eficientes. Essa é a saída: transporte coletivo de qualidade e tarifas bem menores. Mas o que a 
Prefeitura faz? Permite que a passagem em Santos seja a 5ª mais cara do País e cria transporte 
seletivo ao custo de R$ 3,50 por passagem, dando ainda mais lucro à iniciativa privada com o 
sofrimento diário da população.  
  
7-Tranporte 2:: A própria Constituição define o transporte público como um serviço essencial, 
tais como saúde e educação, que mesmo ruins são gratuitos. É um direito da população e um 
dever do Estado. Por isso, defendo a estatização de toda a rede de transporte para poder 
baratear as passagens. Isso permitiria a implantação de tarifa reduzida (social) e a extensão da 
gratuidade aos estudantes. E para permitir a modernização da frota e investimentos em 
transporte metroferroviário, tais como o VLT, investimento de 2% do PIB municipal para 
transportes.  
 
8- Porto: É preciso dizer que área urbana próxima ao porto está abandonada. O índice de 
tuberculose nessa região é um dos mais altos do país, um absurdo! Defendemos a revogação 
da lei de privatização dos portos, 6000 postos de trabalho dos avulsos estão sendo extintos por 
empresas que privatizaram o porto Libra. Esse processo causará um impacto muito negativo 
na cidade. A Prefeitura tem que se posicionar e defender a reestatização do porto! 
 
9 – Saúde: Entendemos que a saúde é um direito de todos e todas, e deve ser pública, gratuita 
e de qualidade. Mas essa não é nossa realidade. A maior preocupação dos santistas, segundo 
pesquisa recente, é com a saúde. Não é por menos. A Saúde está um caos, falta tudo: médicos, 
remédios, infraestrutura, etc. Em nosso governo saúde de qualidade vai ser um direito de 
todos. Isso significa: investimento massivo, treinamento adequado, modernização dos 
hospitais e equipamentos, valorização dos profissionais da saúde, etc.    
 
10 – Combate às drogas: As drogas são um grave problema de saúde pública. A política da 
repressão não deu certo. A violência e o consumo de drogas aumentaram apesar do aumento 
da força policial. Não vamos resolver o problema com “mais polícia”. É necessário 
descriminalizar o uso dessas substâncias para podermos tratar os usuários com políticas de 
saúde pública. Além disso, é preciso investimentos sociais para tirar nossos jovens da drogas.  
 
 
11- Educação: Esses números refletem que a educação pública está falida, em todos os níveis: 
federal, estadual e municipal. Uma família logo que consegue uma renda maior transfere seu 
filho para uma escola particular.  Para melhorar esses índices tem que ter investimento. Por 
isso, defendemos 10% do PIB do país e do estado pra educação pública. Na prefeitura vamos 
investir 35% do orçamento em educação. É preciso valorizar os professores: aumento salarial e 
melhores condições de trabalho já! 
 
 
12 – Saneamento Básico: As palafitas das vilas Gilda e Telma são exemplos gritantes. Não têm 
água, luz, muito menos esgoto, e uma proliferação alarmante de ratos. Isso se deve a um 
processo lento e gradual de privatização da Sabesp pelo governo do PSDB. É preciso inverter as 
prioridades e garantir saneamento aos trabalhadores e povo pobre.  
 



13 – Deficientes físicos: Há muitos setores oprimidos em nossa sociedade. Assim como as 
mulheres, negros e homossexuais, os portadores de deficiência física também sofrem com a 
discriminação. A prefeitura tem que ter atenção especial para esses setores. Em relação aos 
deficientes, é preciso implementar medidas de urgência a partir propostas elaboradas por eles 
próprios, que sabem, mais do que ninguém, os problemas que enfrentam no dia-a-dia.  
 
14 –Cultura: Cultura é um tema muito importante. Em nosso partido, Tamiris Rizzo, tem 
propostas concretas. Queremos implementar essas medidas, que são: valorização da cultura 
popular, como o Rip Hop na periferia, o teatro, música, etc. Não queremos eventos culturais 
voltados ao mercado e aos ricos. Temos que valorizar a cultura popular e leva-la aos setores 
mais pobres e aos jovens. Cultura para o povo e trabalhadores! Esse é o nosso lema!  
 
15 – Servidores Municipais: É preciso resgatar a dignidade dos servidores públicos municipais. 
Nesse sentido, defendemos concurso público para todos os postos ocupados por temporários. 
Queremos o fim do balcão de negócios que virou a Lei 650. Defendemos também a reposição 
das perdas salariais, plano de carreira discutido com os servidores, melhoria nas condições de 
trabalho, entre outras medidas. 
 
16 – Idosos: A grande maioria dos aposentados foram trabalhadores a vida toda e merecem 
todo o respeito. Os serviços públicos tem que ter uma atenção especial e políticas específicas 
para esse setor social. Defendemos a criação de um Conselho dos Aposentados, no qual os 
próprios idosos poderão definir propostas e políticas públicas. Nosso governo irá apoiar 
também a luta pela valorização da aposentadoria, tão atacada pelo governo federal. 
 


