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APRESENTAÇÃO
Joinville merece e terá um futuro melhor! 

O Plano de Governo da coligação Joinville que cuida de sua gente  vem traduzir
a voz dos joinvilenses, seus anseios, dificuldades e necessidades.

Este documento foi construído coletivamente a partir de plenárias online com a
sociedade e as propostas registradas na plataforma  agentefazjoinville.com.br ,
além da escuta de especialistas de todas as áreas e representatividades.

Joinville merece e precisa de um governo forte e cuidador, que realize a
inclusão com equidade, seriedade e eficiência, que coloque a população como
o centro das atenções e que os projetos e políticas públicas tenham um real
ganho para a sociedade. O nosso governo, representado pelas candidaturas de
de Assis e Antonia, têm as características e qualidades necessárias para isso.

Este documento é uma síntese das propostas da coligação Joinville que cuida
de sua gente para as eleições municipais, que propõe um pacto com a cidade.

Joinville, 23 de setembro de 2020

COLIGAÇÃO JOINVILLE QUE CUIDA DE SUA GENTEPLANO DE GOVERNO

http://agentefazjoinville.com.br/


PACTO JOINVILLE

a importância de um detalhado planejamento em busca do desenvolvimento
sustentável, com ações integradas e a intersetorialidade dos vários órgãos,
levando em conta a qualidade de vida de seus moradores e condições
ambientais saudáveis; 

a promoção da gestão participativa, envolvendo comunidade, técnicos e
gestores, respeitando os Conselhos e Conferências Municipais e Plenárias
do Orçamento Participativo; 

a valorização da cultura local nas suas diversas manifestações; 

o investimento massivo em saúde e educação; 

o incentivo ao desenvolvimento econômico considerando a pandemia e o
pós-pandemia, com novas relações de trabalho, novas tecnologias e os
saberes e as práticas locais; 

o fortalecimento do Sistema Único de Saúde em nível municipal,
considerando a pandemia e o pós-pandemia.

A coligação Joinville que cuida de sua gente defende um pacto com os
joinvilenses, propondo a recuperação da cidade, considerando: 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
EMPREGO E RENDA

Sob o impacto da crise econômica mundial e da pandemia do Covid-19, planejar
o desenvolvimento econômico da cidade é a mais desafiadora das tarefas do
gestor público no momento. Nosso compromisso é com a criação de ambiente
favorável a investimentos, ou seja, oferecendo infraestrutura adequada à
instalação de novos negócios e agilidade e transparência da gestão para a sua
legalização. Os bairros maiores serão pequenos centros da cidade,
desobrigando o deslocamento do cidadão para resolver problemas de seu
cotidiano. A Secretaria de Integração e Desenvolvimento Econômico – SIDE
terá papel estratégico nesta tarefa. As áreas rurais da cidade terão suas
atividades incorporadas a essa lógica.

Implantar o Banco Popular Municipal (Banco do Povo), objetivando estimular a
economia municipal através da concessão de crédito e microcrédito, destinados
a atividades produtivas de micro empresas, pequenas empresas, micro
empreendedores individuais e empreendedorismo rural familiar;

Implantar e regulamentar o Programa de Renda Mínima Municipal garantindo a
melhoria das condições de vida, por meio de concessão de benefício financeiro;

Implantar o Programa “Frente de Trabalho” nos bairros;

Implementar medidas para estimular, gerar e apoiar o emprego;

Fomentar as ações do CEPAT, otimizando todas as informações e serviços no
estilo e serviços no estilo poupa-tempo.

Implementar medidas para estimular a recuperação de empresas e a abertura de
novas;

Fomentar o empresariado local para promover e implementar a responsabilidade
social empresarial. 

Pacto Joinville

No primeiro semestre de 2021, será necessário um grande esforço do poder público
e da sociedade para a elaboração de um plano de recuperação econômica para
Joinville, pautado nas problemáticas advindas principalmente da pandemia.

Pacto Joinville - Emprego e Renda

Pacto Joinville - Indústria
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
EMPREGO E RENDA

Incentivar a criação de uma ferramenta web para parceria entre comércio,
serviço e indústria para o fomento das vendas com descontos;

Ampliar o acesso à internet na cidade para facilitar o relacionamento web entre
comércio, serviços e consumidores;

Elaborar uma estrutura de atendimento à pessoa jurídica, presencial e on-line,
reformulando os setores de tributos, alvarás, certidões, fiscalização, l icenças e
documentação necessária para a abertura de negócios;

Criar uma estrutura de atendimento digital para empreendedores em todas as
áreas.

Estabelecer parcerias com Governo Federal e Estadual para captar recursos de
geração de emprego e renda;

Fortalecer a Paradiplomacia (cidades irmãs), garantindo investimento para várias
áreas com ações colaborativas e criativas;

Ampliar o acesso público e gratuito aos benefícios do sistema de
geoprocessamento para uso de indicadores e para levantamento de possíveis
investidores;

Desenvolver e implementar nova política de zoneamento econômico, desde a
localização mais apropriada para cada uma das atividades econômicas,
aproximando local de trabalho e moradia;

Fomentar a participação integrada de órgãos públicos e entidades para o
estímulo à economia criativa e solidária, por meio de incubadora de projetos,
formações, fóruns, feiras e empreendedorismo cidadão;

Implementar e fomentar as cooperativas na economia alternativa;

Pacto Joinville - Comércio e Serviços 

Pacto Joinville - Legislação

-  Desburocratizar a legislação de abertura de negócios diminuindo o tempo de
abertura de empresas;

- Promover um programa de incentivos fiscais para comércio, serviço e indústria.

Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
EMPREGO E RENDA

Promover junto às entidades comerciais, empresariais e economia solidária, um
amplo calendário de eventos, congressos e feiras;

Implantar um centro de comercialização de produtos orgânicos na região central
e nos terminais de integração do transporte coletivo;

Criar um parque ambiental em parceria com a PROMOTUR e Ministério do
Turismo, aberto à comunidade, junto à Fundação Municipal   25 de Julho, para a
realização de feiras e eventos da agricultura familiar;

Fomentar a agricultura familiar através da compra dos produtos para merenda
escolar - 45% - assim como, garantir o suporte técnico, tecnológico e extensão
rural aos agricultores e pecuaristas;

Promover as condições técnicas e de infraestrutura a fim de transformar a
Fundação Municipal 25 de Julho referência na área de Segurança Alimentar e
implementando políticas integradas de desenvolvimento dos Programas: Banco
de Alimentos, Armazém da Agricultura Familiar, Restaurante Popular, Merenda
Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA);

Promover formação para mulheres do campo, em produção agroecológica
(alimentos orgânicos);

Criar política de incentivo à aquisição de compras públicas de empresas
enquadradas como ME e EI;

Desburocratizar e fazer a desoneração fiscal para realização de atividades
artísticas e culturais;

Revitalizar o Centro da cidade em parceria com os setores da Infraestrutura,
Cultura e Turismo.
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SAÚDE

Saúde para o SUS é resultante das condições de alimentação, habitação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer,
l iberdade, cultura da paz, ecossistema saudável, acesso e posse da terra e aos
serviços de saúde. Assim, todas as ações do governo são voltadas para
melhorar o nível de saúde da população e sobre o conhecimento dos fatores
essenciais para uma vida saudável, muitos dos quais se situam fora do setor
restrito da saúde. Todos estes cuidados serão tomados em nível municipal.

Instalar unidade de reabilitação para pacientes atingidos por sequelas deixadas
pela infecção do novo coronavírus, com equipe multiprofissional de médicos e
fisioterapeutas;

Realizar ampla testagem para as pessoas sintomáticas ao novo coronavírus,
garantindo o isolamento social para fins epidemiológicos;

Fazer a defesa de forma incondicional do SUS Público, garantindo que os seus
princípios finalísticos sejam respeitados tais como: garantia do acesso
universal,  integralidade no cuidado e equidade na assistência;

Estimular a efetivação da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS;

Fortalecer as ações da Atenção Primaria da saúde, incluindo equipes
multiprofissionais para garantir a eficiência, eficácia e efetividade do cuidado;

Implantar efetivamente equipes multiprofissionais com profissionais da saúde
mental (psicólogos, terapeutas ocupacionais e educadores físicos) para
ampliação em grande número dos matriciamentos e das agendas de
atendimentos individuais e de grupos na Atenção Primária;

Implantar o Programa Farmácia em Casa, garantindo a entrega periódica de
medicamentos no domicílio para os usuários cadastrados na Linha de Cuidado
de Hipertensão e Diabetes;

Reimplantar o Programa Fitojoinville na Atenção Primária;

Aprimorar as ações do Consultório na Rua, bem como as ações em Saúde Mental;

Implantar o Centro Especializado de Saúde da Mulher que conterá as
especialidades: Patologia de Colo, Patologia de Mama e Climatério;

Construir a UPA Oeste, na Vila Nova.
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EDUCAÇÃO
Nossa cidade só garantirá efetivamente a cidadania aos seus moradores se
todas as pessoas tiverem acesso às oportunidades econômicas, aos bens
culturais e aos espaços de poder. À educação cabe uma parte desse papel, pois
vem do acesso ao conhecimento sua socialização e a formação de valores
éticos e culturais na realização plena de cada cidadão. Ofertar Educação para
todos e todas significa muito mais que garantir a frequência de crianças,
jovens e adolescentes nos bancos escolares. Significa garantir a permanência
dos educandos com qualidade, respeito às diferenças e à diversidade, ou seja,
humanizar a Educação. Como dizia Paulo Freire, “não basta ensinar a ler a
palavra, é preciso ensinar a ler o mundo” e ler o mundo implica em ter acesso
não só aos bens que provem a existência física, mas também aos bens
culturais, produzidos historicamente pela humanidade. É preciso
prioritariamente, ensinar a pensar e a refletir.

Fortalecer a parceria entre as áreas de Educação, Saúde e Assistência Social
visando o cumprimento dos protocolos sanitários para o retorno às aulas e a sua
manutenção;

Fortalecer as ações do Programa de Saúde na Escola;

Implementar as ações da Equipe Nutricional;

Readequar o processo pedagógico com o objetivo de reduzir o déficit de
aprendizagem acumulado durante a pandemia;

Fomentar a ETSUS (Escola Técnica de Enfermagem);

Modernizar o sistema de informatização na rede municipal,  através de parcerias,
de modo a agilizar a comunicação, a elaboração de atividades pedagógicas e a
disponibilização do acervo bibliográfico para a comunidade escolar.

Revisar e implantar novo Plano de Carreira do Magistério, considerando: o
aumento do valor inicial,  a progressão da auxiliar de Biblioteca; a inclusão do
Educador Infantil e do Auxiliar de Inclusão; os cargos de Supervisão e Orientação
Escolar e a criação dos cargos de professor: de libras, música, artes e dança
para os projetos de contraturno;

Regulamentar as funções dos técnicos que atuam na Secretaria de Educação via
concurso público;

Implantar os 33% de hora/atividade aos professores do 6º ao 9º ano.

Educação e Pandemia

Profissionais da Educação

PLANO DE GOVERNOCOLIGAÇÃO JOINVILLE QUE CUIDA DE SUA GENTE



EDUCAÇÃO

Realizar estudo para incluir a titulação no pagamento dos professores
contratados;

Promover eleições democráticas para direção das Escolas e CEIs; 

Reorganizar a Gestão Escolar com duas funções: Diretor Pedagógico e
Administrador Escolar;

Garantir equipe administrativo/pedagógica completa nas escolas e CEIs; 

Fortalecer a política de formação continuada, contemplando professores,
gestores e especialistas; 

Elaborar o calendário escolar em conjunto com os professores.

Ampliar gradativamente o atendimento aos educandos dos CEIs, de meio período
para período integral;

Rever os convênios com CEIs privados considerando o aporte financeiro e
pedagógico;

Construir novos CEIs de acordo com a demanda;

Priorizar a construção de Escolas em áreas de maior vulnerabilidade social,
investindo também na construção de outros equipamentos sociais no seu
entorno;

Revitalizar as escolas, otimizando espaços multiuso para laboratórios de
ciências, auditórios, aulas de dança, artes plásticas e artes cênicas; inclusive no
contra turno escolar proporcionando assim, uma Educação Integral;

Retomar as salas multifuncionais;

Reestruturar e fortalecer o Núcleo de Educação Especial para adequação à
perspectiva da “Educação Inclusiva – Direito à Diversidade”;

Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes em parceria com universidades,
indústrias e demais instituições;

Profissionais da Educação

Educação Básica
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EDUCAÇÃO
Impulsionar o convênio com SENAI para reativação da Escola de Panificação;

Construir quadras cobertas nas Unidades Escolares que ainda não as tenham;

Ampliar para 45% os recursos da merenda escolar para aquisição de produtos da
agricultura familiar atendendo a demanda;

Retomar os programas de combate ao analfabetismo;

Fomentar o desenvolvimento de projetos Ambientais, Sociais e Pedagógicos nas
escolas urbanas e rurais, considerando também o contraturno escolar e a
comunidade de entorno;

Garantir que Projetos Culturais do SIMDEC, sejam contemplados nas atividades
do contraturno escolar; 

Implantar polo de língua portuguesa para capacitar os estrangeiros moradores
da cidade; 

Reorganizar a oferta para a Educação de Jovens e Adultos, com novos critérios
de zoneamento;

Promover em parceria com a Secretaria de Saúde, psicólogos para o atendimento
aos educandos de acordo com a Lei 13.935/19, de 12/12/19.
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CULTURA
Cultura é o alimento da alma. Para que nos sintamos plenos, é preciso
conhecer, respeitar e valorizar a diversidade cultural da cidade, a memória e a
defesa do patrimônio material e imaterial de todos os povos e de todas as
etnias que constituem nossa população atual. Por isso, defendemos uma visão
ampla de cultura, que desperta valores solidários e simbólicos, e que garanta
práticas participativas e sustentáveis. Por outro lado, a cidade que preserva e
valoriza seu patrimônio cultural,  tem nele uma fonte de desenvolvimento
econômico, pois a cultura é fonte de investimento quando aliada ao turismo
histórico-cultural e de eventos. Concebemos a cultura alinhada
transversalmente com Assistência Social,  Desenvolvimento Econômico,
Turismo, Educação e Saúde.

Garantir a realização da bienal da Conferência Municipal de Cultura; colocando
em prática suas deliberações;

Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, suas instâncias e mecanismos na
implantação do Plano Municipal de Cultura;

Desburocratizar o acesso ao sistema de desenvolvimento da cultura – SIMDEC, a
partir de um sistema para inscrição dos projetos culturais de forma on-line na
internet;

Realizar o calendário anual (lançamento, divulgação e pagamento ou captação de
patrocínio) dos mecanismos Edital e Mecenato do SIMDEC, com investimento
integral dos valores destinados no orçamento anual para esse fim;

Ampliar o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville - IPCJ, garantindo os
incentivos fiscais, a transferência do direito de construir e o fomento à
preservação, previstos na legislação municipal;

Retomar o sistema municipal integrado ao SIMGeo, com informações do
Cadastro das Manifestações Culturais e do Inventário do Patrimônio Cultural de
Joinville – IPCJ; 

Buscar parcerias para a preservação do patrimônio arqueológico e promover a
musealização de sítios arqueológicos de tipo sambaquis: Aventureiro, Parque da
Cidade, Parque Caieiras e Comasa com diversos acessos adequados;

Garantir a manutenção e a preservação do Acervo Artístico e Documental e do
Patrimônio Cultural e Histórico de Joinville;

Fomentar a criação e a produção cultural nas comunidades urbanas e rurais,
observando sempre o valor das suas tradições culturais, promovendo o uso
expandido de equipamentos públicos, feiras, festas e festivais;
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CULTURA
Promover a diversidade étnica, religiosa, de gênero, de geração, de deficiências,
de orientação sexual, de vulnerabilidade social e das manifestações culturais
não formais “das” e “nas” comunidades (inversão de protagonismos);

Promover o fortalecimento de eventos abertos como Carnaval de Rua, Sábado na
Estação, Mercado de Pulgas, Joinville em Movimento, Domingo Livre, Domingo no
Jardim do MAJ, dentre outros;

Criar agenda cultura on-line unificada, otimizando a comunicação dos vários
segmentos da cultura com a sociedade;

Fomentar a agenda cultural da cidade, de modo que, todas as artes, artistas e
produtores sejam contemplados nos espaços públicos;

Implantar Centro de Referência em Cultura Popular e Artesanato;

Implantar Pontos de Cultura e Pontos de Leitura;

Retomar as atividades da Caravana da Cultura;

Retomar o programa Casa Aberta - Arte para Todos, da Casa da Cultura Fausto
Rocha Junior; 

Retomar as tratativas para construção da nova sede do Museu de Sambaqui;

Criar Companhia de Dança Municipal.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social integra a seguridade social junto com a saúde e a
previdência social. Organizada por meio do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) tem como objetivo garantir a proteção social aos cidadãos no
enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios,
programas e projetos. O diálogo constante com as entidades de assistência
social se faz necessário para contribuição a constituição e o fortalecimento da
rede socioassistencial.

Reorganizar os territórios de abrangência dos CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social,  de modo a facilitar e ampliar o acesso da população aos
serviços socioassistenciais ofertados nas unidades; 

Criar um CRAS no Bairro Vila Nova;

Fortalecer os Serviços de Convivência e de Vínculos realizados nos CRAS e nas
entidades da rede socioassistencial para ampliação da oferta; 

Implementar Núcleos e ”Dia para Idosos” em duas ou mais regiões, ampliando-as
gradativamente; 

Ampliar as ações voltadas às pessoas em situação de rua no município, em
especial a implantação de uma Casa de Passagem ou Albergue; 

Implantar um Restaurante Popular na região leste do município garantindo
acesso a alimentação balanceada e adequada, a um valor acessível; 

Implantar o Cartão Social para transferência de benefícios socioassistenciais às
famílias acompanhadas pela assistência social de forma a contribuir com a
autonomia destas famílias; 

Ampliar a oferta de Casas de Acolhimento às mulheres e seus filhos, vítimas de
violência;

Criar equipe intersetorial para acompanhar famílias que moram em grandes
condomínios;

Ampliar a quantidade de Conselhos Tutelares para maior agilidade no
atendimento e abrangência da população; 

Desburocratizar o FIA - Fundo da Infância e Adolescente, facilitando o custeio de
programas, ações e serviços dirigidos ao atendimento dos direitos das crianças
e adolescentes.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Desenvolver parcerias com a iniciativa privada objetivando a recolocação de
egressos no mercado de trabalho, assim como possibilitar a sua qualificação;

Desenvolver o projeto “Sou Trabalhador”, dando oportunidades de trabalho em
obras públicas para apenados em regime semiaberto e aberto, em parceria com o
Estado (DEAP) e iniciativa privada;

Desenvolver parcerias com o DEAP, Presídios, Penitenciária e Defensoria Pública
para atendimento à família do Apenado pela Secretaria de Assistência Social do
Município, objetivando a prevenção de renovação do ciclo de criminalidade
dentro de cada lar.

Políticas de recuperação e reintegração social do apenado 

A reintegração do egresso do sistema prisional é instrumento poderoso para
interromper o ciclo de renovação da criminalidade, em especial em relação àqueles
tangidos para a transgressão pela falta de oportunidade. Assim, propomos:
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INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

A organização da infraestrutura e mobilidade urbana deve levar em conta o
direito de circular por toda a cidade com segurança e agilidade, garantindo a
inclusão de todos e tendo a população como foco principal. Será preciso
realizar obras integradas e que facilitem o acesso da população ao trabalho e
ao lazer. Os problemas de trânsito e alagamentos serão enfrentados de
maneira preventiva e efetiva, sendo que os projetos tenham impacto real para a
sociedade. O Plano Diretor será atualizado e terá a garantia da promoção do
desenvolvimento sustentável, equilibrado e responsável de nossa cidade.

Retomar o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville - IPPUJ -
garantindo um crescimento ordenado da cidade e definindo políticas públicas
voltadas ao meio ambiente natural e construído; 

Resgatar o Estatuto da Cidade – Cidade acessível,  estabelecendo diretrizes para
nortear a elaboração de políticas públicas urbanas; 

Realocar o trânsito ferroviário da cidade em parceria com governo estadual e
federal,  possibilitando a melhor fluidez no trânsito em várias regiões da cidade; 

Promover projetos que envolvam alunos do curso de engenharia e logística e
áreas afins no debate sobre mobilidade; 

Modernizar a fábrica de tubos e artefatos de concreto; 

Revitalizar e requalificar o centro tradicional e das principais áreas de comércio,
considerando a realocação do Terminal Central e da reimplantação de um
Calçadão; 

Implantar o Programa Rua Nova, com  passeios públicos para os bairros, através
do fortalecimento da Fábrica Municipal de tubos e artefatos de concreto  e de
parcerias com empresas e instituições, desonerando o custo para o contribuinte
de baixa renda, de maneira que, a definição  realize-se pelo Orçamento
Participativo;

Desenvolver um amplo projeto de recuperação das nossas vias asfálticas,
atualizando o plano de mobilidade urbana e util izando os programas em nível
estadual e federal,  já disponíveis;

Priorizar asfaltamento nas vias públicas das escolas e CEIs; 

Fomentar a mobilidade nos bairros com a aproximação do local de trabalho e
moradia, implementando nova política de zoneamento econômico;
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INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

Implantar novos binários, rotatórias e duplicações nas principais vias de alto
tráfego, assim como nos bairros;

Concluir a abertura da Avenida Almirante Jaceguay, l igando o Bairro Santo
Antônio à BR-101;

Retomar a duplicação da Avenida Santos Dumont da Univille até a Rua Blumenau
normalizando o tráfego interno do bairro e o acesso ao aeroporto; 

Facilitar a mobilidade urbana, através da construção de pontes de ligação: entre
o bairro Bucarein e o bairro Boa Vista; entre as ruas Nacar e Cel. Francisco
Gomes (bairro Guanabara e Bucarein) e entre os bairros Ademar Garcia e Boa
Vista; 

Reduzir a necessidade de util ização do transporte individual motorizado e
promover a util ização de meios de transportes coletivos e alternativos acessíveis
a todos;

Promover a licitação do Transporte Público, avançando para o Passe Social;
garantindo qualidade, eficiência e acessibilidade;

Implementar o Passe Livre nos fins de semana subsidiados pelo estacionamento
rotativo; 

Municipalizar a empresa para a venda de passes de ônibus, tendo em vista o
barateamento e preço justo; 

Implementar a política de transporte metropolitano, envolvendo as cidades
vizinhas neste processo, viabilizando melhores resultados para os usuários; 

Expandir e qualificar as ciclovias e ciclofaixas, considerando o entorno escolar,
centro tradicional e bairros; 

Implantar, em parceria com a iniciativa privada, um sistema de aluguel de
bicicletas e patinetes integrado com o transporte coletivo; 

Implantar semáforo para pedestres em todos os cruzamentos de maior fluxo e
faixa de pedestres nas ruas em que ela não existe; 

Retomar o trabalho de limpeza de rios e córregos de forma periódica; 

Retomar as dragagens do Rio Cachoeira na área urbana; 

Implantar nova iluminação pública no entorno de escolas e postos de saúde; 

Retomar parceria com a Celesc para cabeamento subterrâneo da energia no
centro tradicional;
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INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

Retomar as ações de implantação de acessibilidade nas calçadas e praças da
cidade e demais equipamentos públicos;

Revitalizar os parques e praças, assim como, buscar parceria para construção de
novos projetos: Parque da Cidadania e Parque das Nascentes com atividades
culturais e de valorização da economia criativa e solidária; 

Implantar sistemas de energia solar nos prédios públicos (prefeitura, escolas,
postos de saúde, secretarias e outros), objetivando o uso de energia alternativa,
renovável e sustentável, gerando energia limpa e economia para o município.
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HABITAÇÃO
A Constituição Federal considera a Habitação um direito do cidadão e o
Estatuto da Cidade estabelece a função social da propriedade. A partir destes
dois documentos norteadores, concentramos nossas tarefas e
responsabilidades de modo a promover o acesso à moradia digna a toda
população joinvilense, especialmente a de baixa renda, promovendo a inclusão
social,  o desenvolvimento urbano e econômico da cidade.

Retomar a construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo
Federal;

Implantar sistema de lotes com recursos do Fundo Municipal de Habitação; 

dotar os órgãos da Prefeitura para melhor encaminhar os processos de
regularização fundiária; 

implantação local da Lei de Assistência Técnica Habitacional, conforme
legislação federal;

Fomentar a sustentabilidade habitacional com incentivos para uso de energias
alternativas, tratamento domiciliar de resíduos, captação e reuso de águas
pluviais, calçadas acessíveis e práticas de arborização; 

Elaborar uma nova legislação para loteamentos populares; 

Criar um programa específico para aproveitar as áreas públicas menores de 500
m² para fins habitacionais (desafetação de áreas inservíveis para implantação de
equipamentos públicos); 

Rever a lei da outorga onerosa para construções; 

Implantar um setor específico para o atendimento; presencial e on-line; do
segmento da construção civil e imobiliárias, objetivando agilizar l icenças,
consultas e documentação necessária destes setores.
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SEGURANÇA
Um dos maiores desafios das administrações municipais é proteger o cidadão.
A preocupação com a violência urbana e doméstica, além das catástrofes
naturais, deve ser preocupação contínua. Permitir que se viva a cidade em
segurança significa a tranquilidade de circular em ruas iluminadas e contar
com a proteção da Guarda Municipal e da Defesa Civil.

Ampliar, treinar e equipar a Guarda Municipal,  destacando seu papel como
integrante na Segurança Pública; 

Implantar na SEPROT uma divisão específica para discutir com a sociedade;
planejar e efetivar ações educativas, preventivas e, se necessário, repressivas,
visando combater a crescente violência contra a mulher, a criança e o
adolescente, notadamente a violência doméstica; 

Fortalecer a Defesa Civil com pessoal, capacitação e instrumentalização, bem
como ampliando o SIMGeo - Sistema de Informações Geográficas, com a função
de adotar medidas preventivas contra desastres e catástrofes de qualquer
natureza, assim como realizar monitoramentos pluviométricos, fluviométricos e
maregráficos; 

Promover a melhoria no sistema de iluminação pública, a l impeza de lotes, o
isolamento de residências abandonadas e áreas de risco para a prática de
crimes e de violência; 

Retomar o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD); 

Fomentar a instalação de câmeras de segurança, com vigilância 24h em pontos
críticos, ruas comerciais e junto ao patrimônio público; 

Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Segurança e os Conselhos Locais de
Segurança (CONSEG)  ouvindo suas recomendações e propostas e atuando de
acordo com as necessidades da comunidade; 

Aprimorar e ampliar o programa “Amigo do Trânsito”; 

Reestruturar o programa Aluno-Guia, ampliando a segurança escolar, visando
educar as novas gerações para um trânsito humanizado e seguro; 

Proporcionar aos Agentes de Trânsito Municipal,  equipamentos e tecnologias
para melhor cumprir sua missão institucional;

Promover melhor sinalização vertical e horizontal,  como faixas para ciclistas e
pedestres, sinais luminosos e placas indicativas, visando orientar motoristas,
reduzir a agressividade do trânsito e aperfeiçoar a segurança de pedestres e
ciclistas; 

Ampliar as medidas de proteção para o combate à violência contra a mulher.
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ESPORTE E LAZER
Esporte e Lazer são direitos fundamentais para a garantia do desenvolvimento
social,  melhorando a qualidade de vida da população. São direitos porque são
necessidades humanas e, assim, o município está imbuído de desenvolver
políticas públicas que garantam o acesso da população. Este direito está
garantido na Constituição Federal no seu artigo 227. Para sua efetivação,
precisamos democratizar o acesso aos espaços e equipamentos públicos,
promovendo programas de fomento, com a finalidade de garantir a execução
desse direito constitucional.

Implantar programa municipal de lazer e atividade física, contemplando
caminhadas, corridas de rua, ciclismo e programação para a terceira idade, em
parceria com instituições privadas, clubes e outros; 

Construir parceria com as Faculdades de Educação Física e a Secretaria
Municipal de Esporte para a participação de monitores voluntários nos eventos,
como forma de atender os estágios curriculares obrigatórios; 

Proporcionar a capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Esporte
como agentes da cultura esportiva, difundindo assim os benefícios que a
atividade física proporciona para as pessoas; 

Implantar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer; 

Fomentar convênios com a iniciativa privada, para a manutenção e a construção
de novas academias ao ar l ivre; revitalizando os espaços públicos destinados a
esse fim; 

Fomentar o uso do Parque da Cidade com competições de skate, BMX e esportes
radicais; 

Estimular o projeto Joinville em Movimento com novas atrações esportivas e
culturais ampliando-o para os bairros, com equipamentos móveis e recursos
humanos específicos, em parceria com a Secretaria de Cultura; 

Reestruturar o Programa Bolsa Atleta; 

Promover a melhoria das condições estruturais e equipamentos dos Centros de
Treinamento; 

Implantar o Sistema Municipal de Esportes e Lazer (SIMEL) com uma agenda
desportiva anual; 

Incentivar o esporte amador com apoio e organização de campeonatos; 

Intensificar o apoio às Olimpíadas da Terceira Idade e ao Paradesporto; 

Oportunizar a interação entre os bairros, através de Jogos de Integração em
diversas modalidades.
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MEIO AMBIENTE
A qualidade de vida de uma cidade tem relação direta com o cuidado  do meio
ambiente. A saúde e o bem-estar de nossa população dependem de
investimentos contínuos e eficazes em projetos que permitam o crescimento
sustentável. Ações de hoje vão impactar na qualidade de vida das futuras
gerações. O tratamento adequado ao esgoto e a ampliação da oferta de água
de qualidade são fundamentais para garantir esse futuro.

Proteger, regenerar e aumentar a biodiversidade, as áreas naturais protegidas e
os espaços verdes urbanos;

Desenvolver ações de preservação dos mananciais e da mata ciliar dos Rios
Cubatão e Piraí de forma a garantir água de qualidade e em quantidade
suficiente;

Ampliar o controle da poluição hídrica dos nossos mananciais;

Apoiar ações consorciadas com os municípios vizinhos visando à melhoria da
qualidade ambiental da Baía da Babitonga;

 Implantar o Plano Municipal de Arborização Urbana e das Áreas de Preservação
Ambiental;

Ampliar o programa de coleta seletiva de resíduos;

Implantar, em parceria com a iniciativa privada, um projeto de gestão ambiental
e reciclagem de resíduos da construção civil ,  com util ização desse material pela
Prefeitura na pavimentação e ensaibramento de vias;

Ampliar a campanha “Água e Óleo não se misturam” através da parceria com
associações de reciclagem; 

Implementar as diretrizes do Plano de Saneamento – Água e Esgoto,
assegurando um processo transparente de revisão tarifária da água, conforme lei
federal;

Concluir a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Jardim Paraíso e
recuperar a rede já instalada;

Retomar as obras de implantação de rede de esgoto sanitário nos bairros
Aventureiro, Boa vista e Pirabeiraba, melhorando assim, as condições sanitárias
da região e o meio ambiente do entorno; 

Construir a Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Vila Nova e Jarivatuba;

 Concluir a instalação de fossas sépticas na área rural;

PLANO DE GOVERNOCOLIGAÇÃO JOINVILLE QUE CUIDA DE SUA GENTE



MEIO AMBIENTE
Promover em parceria com o governo estadual e federal a l impeza e dragagem
do Rio Cachoeira;

Agilizar o licenciamento ambiental de qualidade e de maneira sustentável com
técnicos capacitados;

Implantar a ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico - do bairro Boa Vista.
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TURISMO
Em Joinville, grandes eventos como o Festival de Dança e a Festa das Flores,
além dos eventos de negócios estimulam, quase que o total da demanda
turística da cidade. No entanto, é possível aumentar significativamente a
demanda regional e municipal com a elaboração de uma programação que
considere a intersetorialidade com a cultura, o meio ambiente, e o
desenvolvimento econômico, especialmente o da economia solidária, baseada
nos saberes e fazeres locais. Já o Programa de Turismo Pedagógico alimenta
parte da demanda de visitação interna, oportunizando que a cidade se conheça
e reconheça.

Proteger, regenerar e aumentar a biodiversidade, as áreas naturais protegidas e
os espaços verdes urbanos;

Desenvolver ações de preservação dos mananciais e da mata ciliar dos Rios
Cubatão e Piraí de forma a garantir água de qualidade e em quantidade
suficiente;

Ampliar o controle da poluição hídrica dos nossos mananciais;

Apoiar ações consorciadas com os municípios vizinhos visando à melhoria da
qualidade ambiental da Baía da Babitonga;

Implantar o Plano Municipal de Arborização Urbana e das Áreas de Preservação
Ambiental;

Ampliar o programa de coleta seletiva de resíduos;

Implantar, em parceria com a iniciativa privada, um projeto de gestão ambiental
e reciclagem de resíduos da construção civil ,  com util ização desse material pela
Prefeitura na pavimentação e ensaibramento de vias;

 Ampliar a campanha “Água e Óleo não se misturam” através da parceria com
associações de reciclagem;

Implementar as diretrizes do Plano de Saneamento – Água e Esgoto,
assegurando um processo transparente de revisão tarifária da água, conforme lei
federal;

Concluir a Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Jardim Paraíso e
recuperar a rede já instalada;

Retomar as obras de implantação de rede de esgoto sanitário nos bairros
Aventureiro, Boa vista e Pirabeiraba, melhorando assim, as condições sanitárias
da região e o meio ambiente do entorno;

Construir a Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Vila Nova e Jarivatuba;
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TURISMO
Concluir a instalação de fossas sépticas na área rural;

Promover em parceria com o governo estadual e federal a l impeza e dragagem
do Rio Cachoeira;

Agilizar o licenciamento ambiental de qualidade e de maneira sustentável com
técnicos capacitados;

Implantar a ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico - do bairro Boa Vista.
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SERVIDORES PÚBLICOS

A valorização dos servidores é condição fundamental para que possamos
implementar uma gestão democrática, participativa e transparente.  Nos
últimos anos os servidores não receberam da prefeitura o reconhecimento que
merecem. Condições de trabalho adequadas, somadas a um plano de carreira e
de formação continuada, são o tripé desta proposta. Também fica garantindo
automaticamente, a reposição da inflação ao salário, em parcela única, de
acordo com os índices oficiais em uso.

Implantar uma Política Salarial de curto, médio e longo prazo para os Servidores;

Realizar concurso público para todas as funções que apresentam déficit de
funcionários;

Garantir a reposição inflacionária anual, em parcela única, de acordo com os
índices oficiais em uso; 

Garantir negociação com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Joinville para a reposição de perdas salariais acumuladas;

Implementar através de legislação, eleições internas para Gestores Escolares e
Coordenadores de Unidades de Saúde;

Realizar auditoria pública da dívida da Prefeitura para com o IPREVILLE,
garantindo a permanência da alíquota paga pelos servidores;

Proporcionar o aumento gradativo do Vale Alimentação para um valor justo;

Garantir através da legislação, a insalubridade para os Agentes Comunitários de
Saúde; 

Proporcionar aos funcionários contratados a garantia da licença para disputar as
eleições, sem perda de contrato e de remuneração. 

Definir planejamento de curto, médio e longo prazo para adequação das
necessidades dos locais de trabalho, garantindo ações para a melhoria e
eficiência, levando em consideração as questões urgentes, necessárias e ideais
para a igualdade e equidade dos funcionários e o pleno atendimento ao cidadão;

Reestruturar o quadro de profissionais das secretarias garantindo a qualidade do
trabalho e o atendimento à comunidade; 

Carreira

Condições de Trabalho
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SERVIDORES PÚBLICOS
Reimplantar o Ambulatório Municipal proporcionando especializações médicas e
odontológicas aos funcionários públicos;

 Garantir o transporte aos funcionários públicos durante situações de pandemia
e emergências para o atendimento à população.

Realizar diagnóstico de carências das carreiras e construir uma política de
capacitação com: 

Estabelecer edital público para a normatização da distribuição de bolsas de
estudo nas áreas técnicas, superior e de pós-graduação (mestrado e doutorado);

Proporcionar a modernização da interface do sistema SEI tornando-o mais
acessível e eficaz.

Formação

-  Integração Inicial - Capacitação para novos servidores; 
- Atualização e Reciclagem
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GESTÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

A política deve ser um espaço de inclusão, mobilização e consciência popular.
Acreditamos que por ser uma esfera que deve ser atravessada pelo interesse
público, seja carregada de valores éticos como transparência, probidade, l isura,
honestidade e ampla participação popular. A capacidade de satisfazer as
demandas populares através de um diálogo participativo, não só otimiza e
qualifica o serviço público, como valoriza o debate e a negociação coletiva
como instrumentos de emancipação política e valorização do espaço público. O
compromisso com a transparência administrativa possibilita o controle social
sobre o poder estatal e contribui também com a ampliação da consciência do
cidadão sobre os seus direitos, permitindo sua participação deliberativa e
fazendo-o agente fiscalizador da qualidade dos serviços prestados.

Implantar o Dia do Cidadão para que o joinvilense tenha a oportunidade de
dialogar com o prefeito;

Garantir a retomada do Orçamento Participativo, levando em conta as demandas
mais urgentes por região;

Realizar uma reforma administrativa, adequando a gestão às novas realidades
impostas pelo momento atual da pandemia e pós-pandemia, dando prioridade
para a retomada do desenvolvimento econômico da cidade, transformando a
Secretaria de Planejamento Urbano e de Desenvolvimento Sustentável em
Secretaria de Desenvolvimento econômico, trabalho e renda;

Criar a Secretaria de Direitos Humanos a fim de, elaborar, coordenar e articular
políticas públicas nas temáticas de gênero, idade, raça, etnia, orientação sexual,
necessidades especiais, imigrantes, população encarcerada e moradores de rua;

Adequar o quadro de lotação e atribuição dos profissionais às necessidades de
cada secretaria; 

Realizar auditoria e revisão de todos os contratos em vigor;

Manter e aprofundar o desenvolvimento de sistemas interativos e digitais,
garantindo maior interatividade do cidadão, acesso aos processos e
transparência das rotinas públicas;

Garantir a transparência administrativa e envolver atores diversos para monitorar
e avaliar o desempenho da gestão;

Garantir a qualidade no gasto público e divulgar, de forma periódica, dados sobre
receitas e despesas da PMJ;

Ampliar e consolidar a política de util ização de software livre, promovendo um
desenvolvimento sustentável e estratégico de softwares de gestão, gerando para
a Prefeitura de Joinville economia com licenças e contínua modernização
tecnológica;
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GESTÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR
Consolidar e ampliar a implantação do acesso livre à internet em todo o território
da cidade, com a ampliação do Programa JoinLivre de inclusão digital;  

Implantar o Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) com estrutura
informatizada para o tratamento das solicitações, serviços e informações em
tempo real e protocolo único; 

Elaborar uma estrutura de atendimento à pessoa jurídica, presencial e on-line,
incluindo o programa Prefeitura Digital (Pacto Joinville – Comércio e Serviços); 

Fomentar as conferências, ampliar e resgatar os conselhos de participação da
sociedade civil nas políticas públicas; 

Retomar o Comitê Gestor “Cidade Acessível e Direitos Humanos”, garantindo a
intersetorialidade das políticas públicas; 

Implantar o Projeto da Região Metropolitana e o Plano de Desenvolvimento
Regional; 

Recuperar os prédios públicos, de forma que possam ser util izados, reduzindo os
gastos com aluguéis; 

Implantar Sistema Municipal de Gestão da Documentação Pública; 

Encaminhar a realização de PPPs - Parceria Pública Privada - para Arena
Joinville, Cidadela Cultural Antárctica e Centreventos Cau Hansen.
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Francisco de Assis 

Eu sou empreendedor, profissional l iberal,  atualmente corretor de imóveis.
Formado em gestão pública e com experiência em mandatos parlamentares,
tendo sido vereador, deputado estadual e deputado federal. É por conhecer
bem a administração pública que eu posso garantir que a única saída para os
desafios que se colocam no pós-pandemia é uma gestão participativa e
transparente. Juntos, nós vamos construir uma Joinville melhor para se viver.

Antonia Grigol

Eu sou enfermeira, sanitarista, mestre em saúde e meio ambiente. Fui
secretária municipal de Saúde de Joinville, professora de Enfermagem, com
experiência em vigilância em saúde do trabalhador. Minha atuação é pautada
na defesa da vida, do SUS e da saúde pública. Precisamos preparar a cidade
para o pós-pandemia, com um olhar especial,  voltado, principalmente, para o
cuidado com as pessoas, com as nossas crianças e com os idosos.

https://www.facebook.com/FranciscoAssisJoinville/
https://www.instagram.com/assisjoinville/
https://twitter.com/AssisJoinville
http://bit.ly/YouTubeAssis
https://api.whatsapp.com/send?phone=554799640813&text=Ol%C3%A1,+Assis+e+Antonia.++Gostaria+de+fazer+parte+da+sua+lista+de+transmiss%C3%A3o.&source=&data=&app_absent=&fbclid=IwAR33LzzRNr2v_DSBEjvNCdWf_jzytAUjOjf0TQqVS4vpZXjxaF5VqNUsCx4
https://www.facebook.com/antonia.grigol
https://www.instagram.com/agrigol/
https://api.whatsapp.com/send?phone=554799640813&text=Ol%C3%A1,+Assis+e+Antonia.++Gostaria+de+fazer+parte+da+sua+lista+de+transmiss%C3%A3o.&source=&data=&app_absent=&fbclid=IwAR33LzzRNr2v_DSBEjvNCdWf_jzytAUjOjf0TQqVS4vpZXjxaF5VqNUsCx4


http://agentefazjoinville.com.br/

