
Propostas de governo do candidato a prefeito Levi Rioschi 

Em Joinvile(SC) 2020 

1. Prefeitura Itinerante:  

Prefeitura itinerante é quando o prefeito e seu secretariado vão até os bairros da  

cidade, usando os espaços públicos para despachar e atender de forma rápida e 

eficaz as solicitações da comunidade. Porque o prefeito não pode estar aonde o povo 

esta? O Joinvilense esta cansado de rodar em circulo com papéis nas mãos , indo de 

sala em sala e não ter suas necessidades, chamadas de essenciais atendidas. 

Questão de urgência a desburocratização do serviço publico, eficiência e presença 

continua da administração publica junto ao contribuinte que é o sócio majoritário da 

gestão publica. 

 

2. Mobilidade Urbana: 

  Defendo e se eleito vamos implementar a instalação de elevados nos principais 

pontos e avenidas em toda cidade. A aplicação dos recursos na melhoria urgente das 

vias publicas, desde a infraestrutura nas vias e sinalização vertical e horizontal, que 

anos últimos tem sido muito precária, vias publicas arrebentadas, sem manutenção, 

isso atrapalha e muito o sistema viário. Precisamos mudar com urgência. Defendo um 

transporte coletivo que seja rápido, preço bom e de boa qualidade. Penso que o 

sistema integrado esta superado e é preciso criar outras alternativas. Ex: A volta do 

sistema Pega Fácil ou ligeirinho como tem em outras cidades e que funciona muito 

bem. Joinville esta na hora de discutir e implementar o metro de superfície, afinal 

somos a maior cidade do estado de SC. 

 

3. Saúde:  
Defendo uma gestão de prevenção entre todos os setores, em especial na área 

da saúde. Valorizando o servidor, compra de novos equipamentos e 

manutenção continua dos que já existem. Fortalecer o programa de atenção 

básica e a construção de no mínimo mais quatro UPAs, uma em cada ponto da 

cidade. Marcação de consultas e exames através do WhatsApp , estabelecer 

prazos mínimos de 10 a 30 dias para a realização de exames , pois hoje a 

Secretaria de saúde tem ligado para o contribuinte e as vezes o mesmo até já 

tem falecido de tanta demora. Tem pessoas aguardando a mais de um ano para 

a realização de exames. Defendo parcerias com a iniciativa privada para o bom 

funcionamento do sistema de saúde. 

 

 

 

 



 

 

4. Educação:  

Defendo e quero realizar a construção de novas escolas e CEIs , defendo o 

projeto de creches domiciliares, até para que ninguém fique sem o atendimento 

nessa área por demais importante , pois é o inicio da formação das nossas 

crianças em parceria com seus pais. Valorização plena dos professores, 

atualmente tem muita falta de professores em sala de aula, temos que eliminar 

esse problema. Promover programas que possam além da grade curricular , ter 

uma orientação e um caminho para a vida profissional dos alunos. Precisamos 

restabelecer a boa relação entre alunos e professores, e a segurança plena de 

todos. 

 

 

5. Segurança Pública: 
Segurança publica também requer trabalho preventivo. Queremos trabalhar em 

parceria com as policias civis, militares e guarda municipal. Inclusive meu 

primeiro ato se eleito é celebrar o convenio entre município e estado, com o 

repasse de recursos das multas de transito para as policias civil e militar. Hoje 

esse recurso chega ou passa de um milhão de reais e servirá para a 

manutenção das viaturas e condições plenas para os agentes de segurança 

poderem atuar em favor da população .Defendo e quero ampliar o efetivo da 

guarda municipal , vias publicas bem iluminas e a interação das câmeras de 

segurança com empresas privadas ( Observatório de segurança 24 horas em 

trabalho preventivo, usando os recursos da tecnologia) 

 

 

 

6. Cultura, Esporte e Lazer: 
Defendo e quero realizar condições de formar novos artistas em varias áreas 

musical, cultural e teatral. Utilizando os equipamentos públicos nos quatro 

cantos da cidade. Ex: Escolas e Associações de Moradores. Valorizo muito o 

esporte em todos os setores e quero criar um grande centro publico para as 

disputas de todas as modalidades do esporte , dando uma atenção especial nas 

categorias de bases da nossa cidade. Defendo e quero realizar a construção e a 

manutenção de praças publicas , implementando parques ecológicos para atrair 

também o turismo. Fortalecer as Feiras de Artesanatos em toda a cidade, 

gerando renda e oportunidade as pessoas. 

 

 

 

 

 



7. Turismo e Investimentos para cidade: 
Poderia falar muitas coisas , porem temos que combater o fim da burocracia 

nessa cidade, eliminando isso ja é um grande atrativo. E certo que os incentivos 

fiscais, a promoção de politicas na área do turismo e empreendedorismo é muito 

importante, porem volto a falar a burocracia nessa cidade através da gestão 

publica tem afastado muitos empreendedores. Isso vai mudar em nossa gestão 

através de ações de cooperação entre todos os poderes. 

 

 

 

8.  Minimizar os impactos da pandemia:  

Cuidar hoje e sempre da saúde  e bem estar  da população, trabalhando na 

questão preventiva. E cuidar do funcionamento da economia e 

empreendedorismo, pois isso também é importante.  

 

 

 

 

 

Porque devo ser considerado um bom prefeito 

Acredito no trabalho e nas experiências vividas em todos os tempos, o 

tempo todo em comunidade nos pulmões da nossa cidade. Considero 

que toadas as nossas ações sempre foram para o bem coletivo. Acredito 

que a gestão publica tem que ser boa para todos e não apenas para um 

grupo isolado, Entendo que não sou o dono da verdade e por isso vamos 

governar em conjuntos com as pessoas e harmonia com todos os 

poderes. Concluo dizendo que os ausentes nunca terão razão, por isso 

sempre me apresentei para os diversos debates da nossa cidade, e me 

sinto preparado, com muito animo, disposição e muita vontade de termos 

uma cidade de oportunidade para todos. 

 

 
 

 

 


