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APRESENTAÇÃO 

 

A realidade que estamos vivendo, num cenário mundial de pandemia, nos traz muitas 

incertezas, não sabemos exatamente onde estamos pisando, nem o que nos reserva o 

futuro. 

Os governos, em suas diferentes instâncias não se conversam, as ações desintegradas 

geram insegurança e menor efetividade no combate ao vírus. 

Mas há que se encarar esta realidade como oportunidade para aprendermos e nos 

reinventarmos, especialmente na Gestão Pública, acompanhando a ciência e sua 

evolução e o comportamento da sociedade como um todo. 

Elaborar um PLANO DE GOVERNO neste momento é desafiador, pois a realidade está 

em plena transformação, trazendo mudanças significativas para todas as áreas 

especialmente para a SAÚDE, EDUCAÇÃO, e ECONOMIA, agudizando as demandas da 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Joinville, terra promissora, de povo trabalhador, já desponta na retomada de sua 

economia, voltando a gerar empregos e oportunidades aos seus cidadãos. 

Por isso, propomos a realização de um GOVERNO PARTICIPATIVO, com uma escuta 

qualificada das demandas de todos os setores da cidade e o cumprimento do que 

determina a legislação no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, para juntos 

buscarmos soluções para essa nova realidade. 

É nossa missão ZELAR pela cidade de Joinville e CUIDAR DAS PESSOAS que nela moram, 

buscando soluções que tragam melhoria na QUALIDADE DE VIDA de todos, de forma 

eficiente, sustentável, moderna, com a maior conectividade possível. 

A boa aplicação do dinheiro público, a transparência nos gastos e o controle social são 

fundamentais, especialmente nesses tempos, em que teremos maiores demandas e 

menos recursos. 
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1. GESTÃO PÚBLICA 

 

CUIDAR da CIDADE e das PESSOAS que nela moram é a razão de ser da administração pública 

municipal: o município a serviço do cidadão, pois a cidade à ele pertence. Para isso acontecer, é 

essencial OUVIR o CIDADÃO, possibilitando sua participação ativa nas decisões, 

acompanhamento e fiscalização da gestão, compreendendo-o como protagonista na construção 

de uma sociedade mais justa e solidária. Joinville é uma cidade promissora, voltada para o 

desenvolvimento, a qualidade e a inovação em todas as áreas e assim também deve ser pautada 

a gestão pública, na elaboração e implementação das políticas públicas que garantam o acesso 

dos cidadãos a serviços de qualidade e resolutividade. 

 

PROPOSTAS: 

 

COMUNIDADE 

• Criar, junto ao Gabinete do Prefeito, o Programa “ParticipAÇÃO CIDADÃ”, envolvendo 

todas as áreas de atuação, em parceria com as Associações de Moradores, Conselhos 

Locais de Saúde, Associação de Pais de Professores e outros, para a realização de ações 

conjuntas em final de semana nos bairros.  

 

• Ampliar os canais de “ESCUTA” da comunidade, revendo a efetividade e resolutividade 

do 156. 

• Estruturar e capacitar as Subprefeituras para a ESCUTA ao CIDADÃO e consequente 

resolução de suas demandas. 

 

• Fortalecer o trabalho dos CONSELHOS de Políticas Públicas de todas as áreas, parceiros 

da gestão, bem como a interface entre eles.  
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SERVIDOR 

• Instituir o Programa de “GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE”, 

contribuindo para o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações em todas 

as áreas. 

 

• Elaborar o “PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR”, aproveitando “PRATA DA CASA” e 

realizando parcerias com instituições de ensino. 

 

• Criar o programa “INOVA SER”, para valorizar a inovação na administração pública e o 

compartilhamento de novas práticas em parceria com universidades e empresários. 

 

• Criar o programa “CUIDANDO DE QUEM CUIDA”, com ações voltadas para a Saúde e 

Segurança do Servidor. 

 

• Criar a “OUVIDORIA DO SERVIDOR”. 

 

• Criar programa de incentivo à PRODUTIVIDADE. 

• Rever e atualizar o Estatuto dos Servidores acompanhando as mudanças no mundo do 

trabalho. 

 

• Rever e melhorar as CONDIÇÕES DE TRABALHO dos servidores. 

 

PROCESSOS INTERNOS 

• Ampliar a oferta de serviços de forma digital ao cidadão, em todas as áreas. 

 

• Promover maior interdependência e diálogo entre todos os setores da  

Administração Pública. 
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• Otimizar a aplicação dos recursos públicos, com transparência e responsabilidade fiscal. 

 

• Promover a constante inovação e modernização da gestão, em parceria com instituições 

de ensino e outras entidades. 

 

• Aprimorar as formas de acesso à “INFORMAÇÃO ao CIDADÃO. ” 

 

• Realizar estudo de viabilidade técnica e financeira para a reformulação do Plano de 

Carreira do servidores envolvendo as entidades representativas e servidores.  

 

2. EDUCAÇÃO 

A educação é um direito humano básico e prioridade número um dentro das políticas públicas. 

Partindo do princípio que a educação é um DIREITO DE TODOS, e se desenvolve em todas as 

dimensões da vida humana, propõe-se em todos os seus aspectos dar uma nova perspectiva 

para os que nela estão ou ainda não tiveram acesso, no seu devido tempo. Ela deve responder 

aos DESAFIOS GLOBAIS, garantir aprendizagens de todas as crianças, jovens e adultos 

considerando aspectos culturais e programas alternativos de aprendizagem universalizando o 

conhecimento. Dentro da economia global, enormes possibilidade de ocupações passarão a 

exigir novas competências e habilidade entre elas: comunicação, resolução de problemas, 

pensamento crítico, trabalho em equipe, e que saibam conviver com a diversidade. Neste 

aspecto precisamos preparar nossas crianças e jovens para viver esta NOVA FASE DA 

EDUCAÇÃO. Joinville se prepara para este desafio. 

PROPOSTAS 

CRECHES – IDADE (0 – 3) – EDUCAÇÃO INFANTIL (04 – 05) 

• Ampliar a oferta de vagas de EDUCAÇÃO INTEGRAL À CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, 

priorizando mulheres trabalhadoras de famílias em condição de vulnerabilidade social. 
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• UNIVERSALIZAR o atendimento da educação de crianças de 3 a 5 anos e 

GRADATIVAMENTE ampliar a ATENÇÃO INTEGRAL. 

• Definir em regime de parceria com outros órgãos as metas de EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL e a garantia dos padrões de qualidade. 

 

• Realizar periodicamente levantamento da demanda para garantir o atendimento total 

da população infantil. 

 

• Manter e ampliar a estruturação de espaços escolares que atendam as normas de 

ACESSIBILIDADE. 

 

• Garantir a manutenção permanente para atender a MELHORIA DA REDE de atendimento 

na educação infantil.  

 

• Promover na educação infantil a oferta da EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA aos alunos com 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação e assegurar 

a educação bilíngue para crianças surdas. 

 

• Promover a busca ativa de crianças e idade correspondente. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I E II 

• Implementar estudos de viabilidade técnica e financeira para a ampliação gradativa da 

EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICÍPIO.  

 

• Estender de forma gradativa a educação integral (cultura, esporte, atividades 

tecnológicas, reforço escolar, entre outros), com polos regionais nos territórios para 

atender os estudantes, em CONTRA TURNO com parcerias com instituições públicas e 

privadas.  
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• Promover a organização flexível do trabalho escolar pedagógico e adequado do 

CALENDÁRIO ESCOLAR de acordo com a realidade das comunidades. 

 

• Institucionalizar o PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, e a integralização 

da educação profissional. 

 

• Garantir um CURRÍCULO INTERDISCIPLINAR com ênfase na teoria/prática, 

proporcionando aquisição de equipamentos e laboratórios que ampliem o conceito de 

ciências, articulando cultura, esporte, tecnologias, trabalho e linguagem. 

 

• Manter e ampliar programas de ACESSO E PERMANÊNCIA, criando programas e 

acompanhamentos individualizados ao aluno com rendimento escolar baixo. 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

• Ampliar a oferta de EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, inclusive com parcerias público e 

privado. 

 

• Ampliar os PROGRAMAS ESTRATÉGICOS de estímulo a Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

com prioridade aos alunos do 8º e 9º ano. 

 

• Buscar recursos por meios dos Programas Estaduais e Federais de FORMAÇÃO E RENDA 

para ampliar a oferta de vagas. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

• Ampliar as vagas para a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 

• Criar programa para o ensino da LÍNGUA PORTUGUESA À IMIGRANTES. 
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QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

• Implantar uma política municipal de FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS de educação em 

regime de parceria e colaboração com demais órgãos, municipais, estaduais e federais. 

 

• Ampliar a oferta de programas de incentivo a QUALIFICAÇÃO DOCENTE nos níveis de 

mestrado e doutorado. 

 

• Criar um plano estratégico de DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO e 

qualificação, nas licenciaturas e em programas Stricto Sensu. 

 

AÇÕES INTERSETORIAIS 

• Fortalecer o PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA em parceria com a área da saúde. 

 

• Implantar o SERVIÇO SOCIAL ESCOLAR nos polos de educação a fim de fortalecer a rede 

de articulação Intersetorial. 

 

• Fortalecer as REDES MULTIDISCIPLINARES em parcerias com saúde e assistência social. 

 

3. SAÚDE 

De acordo com a LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Art. 2º “A saúde é um DIREITO 

FUNDAMENTAL DO SER HUMANO, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. Portanto, cabe ao gestor municipal garantir o 

acesso de qualidade ao serviço de saúde à população, fortalecendo a política da Atenção 

Básica, da Urgência e Emergência e Especializada. Além disso, deve PROMOVER A 

SINERGIA E INTERSETORIALIDADE entre seus órgãos visando maior eficiência e eficácia 

das políticas públicas. Dessa forma, se faz necessário uma gestão proativa, com uma 
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administração moderna e transparente, que planeje e estabeleça METAS E 

RESULTADOS, visando a continuidade e sustentabilidade de ações eficientes e efetivas.  

PROPOSTAS 

• Fortalecer VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA para o enfrentamento de PANDEMIAS. 

 

• Investir em SAÚDE DIGITAL, ampliando os serviços de telemedicina e teleconsulta com 

equipe médica e demais profissionais. 

 

• Implementar as políticas públicas de GESTÃO DO TRABALHO, EDUCAÇÃO PERMANENTE 

E FORMAÇÃO EM SAÚDE. 

• Garantir a CONTINUIDADE DOS PROCESSOS que estão dando resultados após 

diagnóstico situacional. 

• Potencializar as EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), integrando as 

equipes aos demais serviços de Média e Alta Complexidade. 

• Adequar as equipes dos NÚCLEOS AMPLIADOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) conforme 

perfil epidemiológico de cada distrito sanitário. 

• Fortalecer as PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS).  

• Potencializar de forma contínua, ações de INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA e de 

convivência nos distritos sanitários. 

• Fortalecer a REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS), priorizando a assistência: As 

crianças e adolescentes; e pessoas que usam e abusam de álcool e outras drogas. 

• Fortalecer o NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE ESPECIAL (NAIPE). 

 

• Estreitar a parceria com o sistema privado para atender as demandas reprimidas. 
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• Ampliar a RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, fortalecendo a 

integração ensino-serviço por meio do processo de pactuação do Contrato Organizativo 

de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES). 

 

• Implantar RADIOLOGIA DIGITAL para exames de imagem no Hospital São José com 

objetivo de agilizar o diagnóstico. 

 

• Ampliar o número de EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) 

para suporte hospitalar. 

 

4. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Entendemos que o desenvolvimento econômico é a base para todos os anseios de uma cidade. 

Sem um plano focado em DESENVOLVER E FACILITAR OS NEGÓCIOS, não há como sustentar as 

obrigações básicas do Município como a saúde, educação e segurança, por exemplo. Além disso, 

uma cidade que estimula e facilita o EMPREENDEDORISMO tem pela frente um futuro promissor 

e um presente sólido. 

 

PROPOSTAS: 

EMPREENDEDORISMO, MICRO E PEQUENA EMPRESA 

• Dar CONTINUIDADE às ações que estão funcionando. 

• Trabalhar efetivamente em um sistema de DESBUROCRATIZAÇÃO, focando na 

simplificação de abertura e fechamento de empresas. 

• Criar junto a secretaria o Núcleo de Desenvolvimento (DESENVILLE) com as entidades 

empresariais visando apoio técnico/político e discutir os direcionamentos para o 

desenvolvimento da cidade. 

• Fortalecer a política de atração a NOVOS INVESTIMENTOS empresariais (marketing e 

propaganda a nível nacional). 
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• Incentivar AÇÕES CONJUNTAS com os demais municípios da região, aumentando o 

ambiente e as POSSIBILIDADES DE NEGÓCIOS para todos. 

• Impulsionar o EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO, fomentando a união de entidades 

empresariais e educacionais comprometidas em transformar a cidade em um polo de 

referência nacional e internacional. 

INOVAÇÃO 

• Estimular a criação de NOVOS CENTROS DE INOVAÇÃO E “STARTUPS” em vários bairros 

da cidade. 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação (COMCITI) e o Pacto 

pela Inovação, fortalecendo o ECOSSISTEMA REGIONAL, coordenando e orientando 

ações na mesma direção. 

 

5. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A profissionalização da assistência social e a luta pelos direitos sociais permite que muitas 

FAMÍLIAS saiam da miséria, tenham NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E 

EMPODERAMENTO PARA A SUPERAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. No entanto, são 

muito os desafios para a efetivação e a garantia dos direitos dos usuários, devido à falta de 

investimento por parte do poder público no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É  

necessário um  OLHAR ATENTO para o cumprimento da política pública de assistência social no 

município de Joinville e compromisso por parte da gestão. Para tanto, visto o crescente aumento 

das demandas da população, o investimento na ampliação de equipamentos e equipes de 

trabalho e valorização dos trabalhadores, são fundamentais para a concretização do SUAS em 

Joinville. 

 

PROPOSTAS: 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

• Estudar a viabilidade de AMPLIAÇÃO DA COBERTURA do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) nos territórios com maior demanda de usuários em 

vulnerabilidade social . 
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• Otimizar o ATENDIMENTO aos usuários do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), bem como espaço físico e equipe de trabalho para atender a demanda do 

território.  

 

• Estruturar os ESPAÇOS FÍSICOS e as CONDIÇÕES DE TRABALHO das equipes. 

• Integrar as ações de forma intersetorial entre as políticas públicas que atendem ao 

IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 

• Fortalecer as REDES DE ARTICULAÇÃO nos territórios do município como um todo, 

visando o fortalecimento da proteção social básica. 

 

• Desenvolver ação articulada e permanente de combate e prevenção ao abuso sexual, 

envolvendo a assistência, educação, saúde e o sistema de garantia de direitos. 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

• Implantar 02 Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

• Ampliar a equipe técnica dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), existentes. 

GERAÇÃO DE RENDA 

• Ampliar a articulação com a rede socioassistencial para a inclusão do JOVEM APRENDIZ 

no mercado de trabalho. 

• Fortalecer as cooperativas e associações de TRABALHADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL 

de Joinville com o apoio de entidades públicas e privadas. 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

• Fortalecer os CONSELHOS DE DIREITO. 
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• Realizar campanhas para incentivo de doações ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) 

para uso no FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE. 

CONSELHO TUTELAR 

• CRIAR NOVOS Conselhos Tutelares no município em atendimento a legislação vigente. 

 

• DESCENTRALIZAR E EQUIPAR adequadamente os Conselhos Tutelares. 

DIAGNÓSTICO 

• Elaborar o DIAGNÓSTICO SOCIAL do município e atualizar o DIAGNÓSTICO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE. 

• IMPLEMENTAR políticas públicas com base no resultado do diagnóstico do idoso. 

6. HABITAÇÃO 

Para muitos joinvilenses, especialmente os de baixa renda, continua sendo um SONHO TER A 

CASA PRÓPRIA OU MORAR EM CONDIÇÕES DIGNAS E ADEQUADAS. Atualmente existem cerca 

de 9,5 mil inscritos no programa habitacional da Prefeitura de Joinville e aproximadamente 14 

milhões depositados no Fundo Municipal de Terras, sendo que há uma inadimplência de 45 a 

46% das prestações ao fundo e nenhuma unidade habitacional entregue nos últimos anos com 

investimento municipal. 

 

PROPOSTAS:  

• Revisar e ATUALIZAR O DIAGNÓSTICO sobre a situação habitacional do município, bem 

como o PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. 

• Usar os recursos do Fundo Municipal de Terras para IMPLANTAÇÃO DE LOTES 

URBANIZADOS, PEQUENOS NÚCLEOS E/OU APROVEITAMENTO DE REMANESCENTES. 

• Agilizar parcerias com iniciativa privada para construção de APARTAMENTOS E/OU 

CASAS DE BAIXO CUSTO e ofertar aos inscritos ao programa habitacional. 
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• Trabalhar fortemente na REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, dando mais agilidade aos 

processos, em parceria com o cartório. 

• Buscar NOVAS FORMAS CONSTRUTIVAS como já estão sendo adotadas no Brasil para 

construção rápida.  

• Ampliar via fundo o FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para os inscritos 

no programa habitacional.  

• Oferecer LOTES URBANIZADOS COM UNIDADE SANITÁRIA, em pequenos núcleos ou 

isolados, devidamente demarcados e com rede de esgoto e banheiro construído, para 

que cada família construa a casa de acordo com as suas possibilidades. 

• Continuar com a doação de PROJETO DE CASA popular - 40 metros quadrados. 

• Realizar parceria com a Associação Joinvilense de Engenheiros Civis (AJECI), Centro de 

Engenheiros e Arquitetos de Joinville (CEAJ), Instituto Brasileiro de Arquitetura (IAB) - 

Seccional Joinville para prestar ASSESSORIA TÉCNICA na construção de habitação para 

famílias de baixa renda. 

• Fomentar HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, em parceria com os governos estadual e 

federal. 

• Promover a sustentabilidade nos projetos habitacionais, como UTILIZAÇÃO DE 

ENERGIA ALTERNATIVA E APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVA. 

7. AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

O Plano 23 propõe A INTEGRAÇÃO das áreas de agricultura e segurança alimentar e nutricional, 

numa estrutura única, com o intuito de fortalecer as práticas já consolidadas nessas áreas e 

ampliar suas ações para o DESENVOLVIMENTO RURAL E DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 

SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, QUE COLABORE PARA MOVIMENTAR A ECONOMIA RURAL E 

CRIATIVA. Inclui-se aqui também a pecuária, piscicultura, agroturismo. Esse desenvolvimento 

precisa ser resultado de um PROCESSO PLANEJADO CUIDADOSAMENTE, de modo a viabilizar à 

população opções duradouras de DESENVOLVIMENTO RURAL, COM SEGURANÇA ALIMENTAR E 

COM INCLUSÃO, das pessoas em maior vulnerabilidade social. Propõe levar aos consumidores 

alternativas para uma alimentação segura e saudável com sustentabilidade ambiental. Sob a 

ótica do DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, os projetos a serem implantados deverão 
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disponibilizar tecnologias de manejo dos sistemas DE ALIMENTOS agroflorestais 

/AGROECOLÓGICOS que aproveitam os princípios ecológicos de produção e geram sistemas 

mais produtivos e de menor impacto para o ecossistema. 

 

PROPOSTAS: 

 

AGRICULTURA  

• Fortalecer e fomentar a AGROINDÚSTRIA FAMILIAR dando novo olhar para a zona rural 

de Joinville. 

• Incentivar, apoiar e fortalecer as festas de produção rural, tornando-as FESTAS FEIRAS 

DO MUNICÍPIO, com participação efetiva da Prefeitura, e de outros segmentos afins, 

tornando-os eventos fomentadores e propulsores da economia rural e a economia 

criativa. 

• Fortalecer os programas de DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA, para assegurar a 

ininterrupção de renda do agricultor, como Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) e Programa de Aquisição de Alimento e outros programas (PAA). 

• Intensificar o APOIO À ESCOLA AGRÍCOLA Municipal Carlos Heins Funke e outras formas 

de CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL. 

• Instrumentalizar o agricultor familiar a ingressar no E-COMERCE. 

 

• Promover INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO RURAL e o agroturismo com 

ACESSIBILIDADE. 

• Trabalhar fortemente para levar à área rural  a REDE DE INTERNET. 

• Incentivar a produção de agricultura orgânica/AGROECOLÓGICA. 

• Valorizar e fortalecer o empreendedorismo do JOVEM e da MULHER RURAL. 

• Fortalecer o APOIO TÉCNICO na área de cultivo, criação e processamento da produção. 

• Criar  mercados e CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO, aproveitando estruturas já 

existentes. 
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• Implantar o Programa de COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE MARCA (ou marcas) 

territorial e/ou setorial, revendo e dando mais eficiência à proposta atual, em apoio à 

Associação Joinvillense de Agroindustrias Artesanais Rurais (AJAAR). 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

• Fortalecer a CÂMARA INTERSETORIAL de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

• Implantar o BANCO DE ALIMENTOS. 

 

• Implantar as FEIRAS ORGÂNICAS em todos os territórios de CRAS aumentando 

gradativamente para todos os bairros. 

 

• Continuar fortalecendo a gestão do RESTAURANTE POPULAR.  

 

• Fomentar e apoiar a implantação de HORTAS COMUNITÁRIAS. 

 

• Fortalecer o PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). 

 

• Fomentar o fortalecimento da AGRICULTURA FAMILIAR, especialmente orgânicos, para 

ampliar a oferta e o consumo de produtos saudáveis. 

 

• Ampliar as COMPRAS PÚBLICAS da AGRICULTURA FAMILIAR especialmente orgânicos.  

 

• Estudar a possibilidade de DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DO RESTAURANTE POPULAR 

para levar alimentação saudável e segura as pessoas que estão em vulnerabilidade nos 

bairros mais distantes.  
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• Ampliar a oferta de Oficinas de Nutrição para a comunidade com a finalidade de 

incentivar a alimentação saudável. 

 

8. PLANEJAMENTO URBANO  

Em primeiro lugar, faz-se necessário estabelecer o conceito claro de PLANEJAMENTO URBANO 

e o conceito de DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, composto pelo tripé: ECONÔMICO, SOCIAL 

E AMBIENTAL.  Esse conceito deve ser implantado como matriz e conceito de ação para toda a 

gestão. É  necessário também  fortalecer o conceito de   “ AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA  ”do 

planejamento urbano, focado nas ações de interesse público e social, para o desenvolvimento 

da cidade, com implementação de setores estratégicos, principalmente no tocante ao espaço  

consolidado e dos vetores de ocupação territorial. Qualificação do ambiente urbano, focando 

na ACESSIBILIDADE, SEGURANÇA e CONFORTO, implementando equipamentos urbanos que 

permitam a interação da população com o espaço e promovam a identificação e a sensação de 

pertencimento que elevem a auto estima do cidadão Joinvilense. 

 

PROPOSTAS: 

MOBILIDADE URBANA E SISTEMA VIÁRIO 

• Ampliar e implementar o Plano de Mobilidade Urbana, considerando todos os aspectos 

de logística e transporte de pessoas, cargas e serviços. 

• Investir em infraestrutura (calçadas padronizadas e ciclovias), para os meios de 

transporte urbano ativos. 

• Atualizar o PLANO VIÁRIO, identificar e implementar intervenções nos principais eixos 

de deslocamento, visando eliminar os gargalos de trânsito do sistema, atendendo as 

demandas de mobilidade, infraestrutura e logística da cidade, integrando-o aos demais 

serviços públicos, especialmente nas VIAS:  

1. Rua Minas Gerais 

2. Rua Anita Garibaldi 
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   3. Av. Marques de Olinda (duplicação das Ruas Vice - Prefeito Luís Carlos Garcia /XV 

de Novembro), conexão com a Rua Santa Catarina, com tratamento nos 

cruzamentos das Ruas Ottokar Doerffel e Anita Garibaldi. 

4. Rua Monsenhor Gercino 

5. Rua Cidade de Damasco 

6. Rua Florianópolis 

7. Rua Guanabara 

8. Eixo Ecológico Leste  

9. Av. Almirante Jaceguay 

10. Conexão BR101, Rua Ruy Barbosa, bairro Vila Nova 

11. Rua São Paulo conexão com Rua Petrópolis 

12. Duplicação das Ruas Ottokar Doerffel até a Ministro Calógeras 

13. Rua XV de Novembro 

14. Rua Benjamim Constant 

15. Av. Edgar Meister acesso Universidade 

16. Rua Dona Francisca - duplicação 

17. Av. Santos Dumont duplicação Ruas João Colin/ Arno Döhler. 

 

• Buscar financiamento e parcerias para pavimentar as vias. 

• Estabelecer de forma contínua um Programa de Manutenção Preventiva da 

Pavimentação através de recapes com lama asfáltica, micro-asfalto, CBUQ. 

• Trabalhar fortemente para a eliminação de barreiras urbanísticas, implantando o 

conceito de “UNIDADE CALÇADA QUADRA”, sendo o Poder Público o incentivador, 

padronizando a pavimentação. 
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• Construir e melhorar os passeios, com a adequada sinalização de trânsito, iluminação 

dos espaços públicos nas principais ruas dos bairros.  

• Melhorar os passeios, arborização, ciclovias, mobiliário urbano, gerando identidade e 

promovendo o desenvolvimento dos centros de bairros.  

• Elaborar a NORMA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE em calçadas e espaços públicos. 

• Executar Faixas de Travessia de Pedestres Acessíveis, com rebaixamento de meio fio, 

piso tátil e iluminação. 

• Implantar Faixas de Pedestres Elevadas (lombofaixas), em locais de grande fluxo de 

pedestres, como escolas, entre outros. 

• Dotar praças, parques e academias públicas de acessibilidade. 

 

TRANSPORTE COLETIVO 

• Realizar a licitação para a nova concessão do transporte coletivo público de Joinville. 

• Aperfeiçoar e ampliar o processo de integração no sistema de transporte, tornando-o 

mais ágil e eficiente, implantando o processo de INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIRO DENTRO 

DOS PRÓPRIOS VEÍCULOS. 

• Implantar transporte com ÔNIBUS ELÉTRICO  de pequeno porte, para trafegar nas ruas 

principais do centro da cidade, integrado aos veículos grandes, protegendo o Centro 

Histórico. 

• Dar maior transparência e melhoria à GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

(ônibus, táxi, aplicativos) como um todo. 

• Estudar a ampliação de novas faixas exclusivas para o transporte público. 

• Promover a atuação conjunta com os demais órgãos de gestão e controle de trânsito, 

buscando a eficiência dos deslocamentos. 

• Instalar PONTOS DE ÔNIBUS COBERTOS E ACESSÍVEIS em todo o sistema do transporte 

coletivo, com sistema de iluminação gerado por ENERGIA SOLAR. 
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• Ampliar o sistema de informação via Aplicativo, dando ao usuário INFORMAÇÃO EM 

TEMPO REAL, podendo acompanhar itinerário e tempo de espera. 

• Implantar venda de passagens e informações ACESSÍVEIS, atendendo com qualidade às 

pessoas cegas ou surdas, com linguagem e tecnologia adequadas. 

• Implantar o SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE (SIT), trazendo informação e acesso 

à toda população, usuários, empresas e órgão municipal de controle e fiscalização. 

CICLOVIAS 

• Analisar o PLANO CICLOVIÁRIO DE JOINVILLE, pautado na ideia de incentivar o uso deste 

meio de transporte alternativo, sobretudo, viabilizá-lo dentro de padrões de segurança 

pública e de trânsito. 

• Integrar a REDE CICLOVIÁRIA, implementando circuitos lógicos que atendam 

necessidades e desejos de deslocamento sobre a malha viária, conectando-se os trechos 

existentes e implementando novos trajetos, ligando-os à rede de serviços, bem como a 

equipamentos urbanos públicos de esporte, cultura e lazer. 

• Estudar e analisar a rede viária existente e monitorar os cruzamentos, intersecções com 

as vias e o tipo de piso de circulação. 

• Implantar SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA ATENDER AS CICLOVIAS junto as ruas e 

avenidas disciplinando o uso a fim de minimizar riscos para o ciclista e pedestre. 

• Analisar o sistema de sinalização para MELHORAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO da 

segurança dos ciclistas. 

• Elaborar projetos e implantar ciclovias de forma que a rota privilegie SEGURANÇA E 

CONFORTO, para facilitar a circulação. 

• Implantar BICICLETÁRIOS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS da cidade, incentivando o uso de 

bicicletas como transporte alternativo. 

• Promover a utilização de transporte em BICICLETAS ELÉTRICAS. 

• Criar PROGRAMAS EDUCATIVOS para reforçar a imagem deste meio de transporte. 

TRÂNSITO 
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• Melhorar a GESTÃO DO TRÂNSITO da cidade, utilizando ferramentas de engenharia, 

educação e fiscalização. 

• Fomentar AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS entre os agentes que promovem 

qualquer tipo de intervenção na malha urbana. 

• Trabalhar na readequação da SINCRONIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS da cidade, utilizando 

um sistema inteligente dando agilidade ao fluxo de trânsito, diminuindo os 

congestionamentos e evitando acidentes. 

• Instalar semáforos para pedestres, equipados com mecanismos e dispositivos 

sincronizados, com sinais visuais e sonoros (ACESSIBILIDADE). 

• Adequar a infraestrutura existente, otimizando os deslocamentos e viabilizando maior 

FLUIDEZ NO TRÂNSITO. 

• Capacitar constantemente a equipe técnica (técnicos de planejamento, agentes de 

fiscalização, profissionais da educação) para trabalhar de forma proativa nas ações de 

trânsito. 

• Fortalecer a parceria da Polícia Militar com os Agentes de Trânsito municipal para 

colaborar com a ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO.  

• Ampliar o monitoramento do trânsito, através de câmeras de vigilância, em tempo real 

- CENTRAL DE CONTROLE DE TRÂNSITO, dando rápidas respostas a situações diversas 

como acidentes e alagamentos. 

• Desenvolver e intensificar os programas de EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. 

• Reestabelecer e implementar o programa ALUNO GUIA (Parceria entre as escolas e os 

agentes de trânsito para dar segurança aos alunos nos horários de entrada e saída das 

escolas). 

•  Implementar um Programa de Manutenção de Sinalização (vertical e horizontal) de 

caráter preventivo, corretivo e de substituição. 

PARQUES E PRAÇAS 

• Implementar um programa de requalificação das praças da cidade, resgatando o 

programa PARCERIA VERDE. 



23 
 

• Implementar PROJETO DE ARBORIZAÇÃO para as vias públicas, praças, parques e jardins 

da cidade. 

• Trabalhar para a regularização e urbanização da PRAIA DA VIGORELLI. 

• Criar PARQUES LINEARES e ciclovia ao longo das Avenidas Almirante Jaceguay e Beira 

Rio, Marques de Olinda, VALORIZANDO O PATRIMÔNIO PÚBLICO E CULTURAL. 

• Criar PARQUE LINEAR e ciclovia na zona sul da cidade, paralela à ESTRADA DE FERRO. 

• Criar ciclovia paralela à estrada de ferro unindo a ESTAÇÃO FERROVIÁRIA AO MERCADO 

PÚBLICO. 

• Concretizar a execução do PARQUE DO PIRAÍ. 

• Criar pequenos centros esportivos junto a áreas de parques nos bairros. 

CONSELHO DA CIDADE 

• Fortalecer as atribuições do CONSELHO DA CIDADE. 

 

9. INFRA ESTRUTURA URBANA 

Entendendo que o setor de infraestrutura é o braço de atuação de obras do município junto aos 

cidadãos, torna-se vital a consolidação de sua estrutura para atuar tanto de forma preventiva e 

proativa em suas áreas de competência, com destaque para a drenagem, pavimentação e 

iluminação. Trabalhando em SINERGIA COM OS DEMAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL que promovem algum tipo de intervenção física no sistema urbano, através de 

informações sistematizadas, promover ações que dinamizem o funcionamento da cidade COM 

O MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO, bem como das estruturas 

urbanas instaladas. Qualificando profissionalmente os técnicos e implementando 

aprimoramento de processos e procedimentos para o atendimento direto com o cidadão e da 

cidade de Joinville. 

 

PROPOSTAS: 
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• Estabelecer “PROGRAMA CIRCULAR SEGURO” priorizando a circulação e acessos aos 

equipamentos públicos (Escola, Unidades de Saúde, creches etc.) atendendo as 

condicionantes de segurança e acessibilidade em integração com o transporte público.  

 

• Implantar o PLANO PERMANENTE DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA fazendo o 

acompanhamento e manutenção preventiva dos pavimentos das vias já existentes, 

tanto do ponto de vista da pavimentação como da sinalização. 

 

OBRAS 

• Implantar as PONTES das Ruas: 

1. Nacar 

2. Plácido Olímpio de Oliveira 

3. Acesso bairro Guanabara 

4. Anêmonas /Jarivatuba 

5. Graciosa (Ministro Luiz Galotti) 

6. Conexão Bairrro Comasa/Aventureiro (Rua Divina Providência com Rafael Borguesan 

e Divina Providência com Rua Wilma da Costa) 

7.Passarela Parque da Cidade /Arena Joinville, Bucarein 

 

LIMPEZA URBANA 

• Aperfeiçoamento do PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS. 

 

DRENAGEM PLUVIAL 

• Estruturar a equipe técnica, considerando as obras de drenagem como foco do 

planejamento da atividade. 
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• Modernizar a FÁBRICA DE TUBOS para assegurar e ampliar a produção de artefatos de 

concreto. 

• Atualizar e implementar em Joinville o PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA DO 

RIO CACHOEIRA. 

 

• Atualizar e implementar a LIMPEZA DE RIOS, VALAS E CANAIS DA CIDADE. 

 

• Captar recursos para OBRAS DE MACRODRENAGEM previstas no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana. 

 

• Estabelecer um programa de ELIMINAÇÃO DE PEQUENAS ENCHENTES (Bacias até 2 Km²) 

com obras de drenagem de médio porte. 

 

• Elaborar o PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO 

CUBATÃO, Piraí e Vertentes Leste.  

 

• Retomar e priorizar os investimentos em informatização dos processos de drenagem e 

cadastro das redes e serviços implantados; 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

• Implantar PROGRAMA DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS 

DE LAZER, e principais eixos viários e áreas de uso intensivos com Sistema Foto voltaico, 

extensível aos abrigos de ônibus. 

 

SUBPREFEITURAS 

• Transformar as Subprefeituras em SECRETARIAS CIDADÃS com prestação de efetivos 

serviços ao cidadão.  
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RODOVIÁRIA 

• Implementar estudos para a construção de MODERNA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA inter 

municipal, com sistema de concessão pública.  

 

10. SEGURANÇA PÚBLICA 

Com Base no Plano Nacional de Segurança Pública e suas Diretrizes mudar o foco da Secretaria 

PARA uma AGÊNCIA DE AÇÕES de cooperação e colaboração com os órgãos e instituições da 

segurança pública, respeitando-se as atribuições legais e promovendo a racionalização de meios 

com base nas MELHORES PRÁTICAS no Exercício do Poder de Polícia do Município. Integrando-

se às Instituições Estaduais/Federais, principalmente visando a aproximação ao Cidadão, o qual 

é o fim de todo esforço estatal. 

PROPOSTAS: 

• REESTRUTURAR a secretaria de segurança pública do município buscando a integração 

as demais instituições estaduais e federais. 

 

• Instituir o GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA em segurança pública e elaborar 

diagnóstico da situação atual. 

 

• Restabelecer os CONVÊNIOS com as polícias militar e civil, principalmente o de trânsito. 

 

• Buscar a inclusão da guarda municipal, agentes de transito e câmeras, atual central 

regional de emergência em Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) seguindo 

modelo preconizado pelo ministério da justiça. 

• Elencar 10 programas preventivos em segurança pública para apoiar e desenvolver 

como por exemplo, Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), ALUNO 

GUIA, GUARDA MIRIM, entre outros. 
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• Buscar a melhoria da MALHA VIÁRIA tornando-a mais dinâmica e mais humana. 

• Fomentar a CAPACITAÇÃO CONTINUADA de agentes de trânsito, guardas municipais e 

segurança privada disponível nos prédios públicos do município, com participação de 

outras instituições. 

• MODERNIZAR o sistema de fiscalização e a legislação de acordo com a evolução social. 

• Modernizar FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS em segurança pública a serviço do cidadão.  

11. ÁGUAS E SANEAMENTO 

A política municipal de saneamento básico (água e esgoto) está passando por um momento de 

redefinições devido à lei 14026 de 2020 (o Novo Marco do Saneamento). Devemos equacionar 

rapidamente às necessidades impostas pela lei para que possamos atingir as metas por ela 

proposta. E garantir, com planejamento e obras, ÁGUA COM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA 

A JOINVILLE DO FUTURO. Faz-se necessário também, expandir nossa cobertura de COLETA E 

TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA TORNAR NOSSA CIDADE MAIS SALUBRE E AJUDAR NA 

DESPOLUIÇÃO DE NOSSOS RIOS.Precisamos chegar mais perto das nossas comunidades com a 

educação ambiental e sanitária fortalecendo os programas já existentes e criando novos. 

 

PROPOSTAS  

• Atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico à luz do novo Marco Legal do 

Saneamento.  

Entre as atualizações mais importantes, teríamos: 

• Estabelecer novas metas principalmente para coleta e tratamento de esgoto até 

31\12\2033 (90% de atendimento). 

• Intensificar, de forma planejada e integrada, a velocidade das obras de esgotamento 

sanitário. 

• Garantir a quantidade e a qualidade da água construindo uma nova Estação de 

Tratamento de Água (ETA Piraí Sul). 
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• Intensificar programas e projetos que causem interação com a comunidade, como o 

festival de teatro escolar, palestras, educação sanitária, entre outros. 

12. MEIO AMBIENTE 

A política pública de MEIO AMBIENTE deve ser atualizada para que todos possam assimilá-la de 

maneira positiva e assim gerar um caminho sólido do DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

Preservar as áreas já definidas em lei para garantir principalmente a QUALIDADE DOS NOSSOS 

RIOS, A INTEGRALIDADE DO NOSSO SOLO, a RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS QUE HOJE OFERECEM 

RISCOS GEOLÓGICOS, são alguns dos desafios atuais. A CIDADE DEVE CRESCER E DESENVOLVER-

SE DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, minimizando ao máximo os impactos que possam ocorrer desse 

crescimento.  

PROPOSTAS: 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

• Rever o processo de Licenciamento Ambiental com o intuito de dinamizar o trâmite de 

documentação simplificando e agilizando o processo. 

• Promover a integração dos vários entes que tratam da questão ambiental (MPSC-

Ministério Público de SC, MPF-Ministério Público Federal, SAMA, IMA-Instituto de Meio 

Ambiente, IBAMA) com empresários e empreendedores da iniciativa pública e privada 

na busca de maior compreensão e agilidade nas ações. 

• Estruturar o órgão ambiental para a efetivação dos Planos de Manejo ainda pendentes 

tanto na área urbana como rural. 

• Fortalecer institucionalmente o COMDEMA-Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Comitê Cubatão Cachoeira. 

• Criar um setor dentro do órgão ambiental que assessore ao microempreendedor, o 

pequeno produtor rural, entre outros no trâmite de questões ambientais. 

 

GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

• Implementar e atualizar todos Planos de Manejo de todas as Unidades de Conservação 

tanto da área urbana quanto rural. 
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• Criação dos Comitês de Gerenciamento das Unidades de Conservação. 

• Atualizar o Plano de Gerenciamento Costeiro do Município. 

• Dotar o órgão ambiental de estrutura para poder dar vazão às necessidades geradas nos 

planos de manejo. 

 

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 

• Promover a integração dos órgãos e entidades que agem direta ou indiretamente com 

a proteção e gestão dos recursos hídricos com o intuito de planejar as ações no 

município de forma conjunta. 

• Avaliar e divulgar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas no munícipio em 

conjunto com as entidades que também atuam nessa área (Secretaria Agricultura e 

Meio Ambiente (SAMA), Companhia Águas de Joinville (CAJ), Comitê Cubatão Cachoeira 

Joinville (CCJ), etc.). 

• Criar um programa de recuperação das matas ciliares para os rios do município. 

• Promover ações de educação, orientação, prevenção e repressão se for necessário, para 

proteger os mananciais de água do município. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

• Integrar os entes municipais públicos (SAMA, CAJ, Secretaria Educação), ONG’s e OCIP’s 

que atuem na área de educação ambiental no sentido de unir forças para atingir os 

objetivos a serem traçados em conjunto. 

• Promover junto às universidades ações que visem a produção de projetos inovadores 

nas áreas de educação ambiental, qualidade de vida, meio ambiente em geral. 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Promover a revisão do Plano Municipal de Saneamento (item Resíduos Sólidos) e o 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos (Política Municipal de Resíduos Sólidos) à luz da 

nova lei 14026/2020 (novo marco do saneamento). 

• Utilizar todas as ferramentas possíveis (educação ambiental, campanhas publicitárias, 

legislação mais forte, etc.) para aumentar a segregação dos resíduos sólidos e 
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consequentemente aumentar a reciclagem, o reuso e o reaproveitamento do lixo 

descartado. 

• Dar um maior suporte às cooperativas de reciclagem para que possam receber mais 

material, e como consequência gerando mais renda. 

• Procurar novas tecnologias para a destinação dos resíduos sólidos. 

• Criar/iniciar um plano que leve Joinville a se adequar a filosofia/tendência do “Lixo 

Zero”. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

• Implementar projeto de aproveitamento da água de chuva e energia    solar nos prédios 

públicos municipais. 

PARQUES E PRAÇAS  

• Implementar um programa de requalificação das praças da cidade, resgatando o 

programa PARCERIA VERDE. 

• Implementar PROJETO DE ARBORIZAÇÃO para as vias públicas, praças, parques e jardins 

da cidade. 

• Trabalhar para a regularização e urbanização da PRAIA DA VIGORELLI. 

CEMITÉRIO 

• Requalificar urbanisticamente nossos cemitérios. 

• Desenvolver um programa de manutenção preventiva. 

• Aumentar a iluminação no sentido de ajudar na segurança de cada cemitério. 

13. CAUSA ANIMAL 

O abandono e os maus-tratos a animais aumentam anualmente, consequência da falta de ações 

públicas mais abrangentes e efetivas, como um número maior de castrações  e fiscalização 

adequada. Um único animal solto pode causar acidentes de trânsito, atacar pessoas e outros 

animais, transmitir doenças e sofrer maus tratos. Imagine então, centenas de animais nesta 

situação. É necessário UM OLHAR MAIS AMPLO E PRÁTICO para este problema ambiental e de 
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saúde pública. A PROTEÇÃO DA VIDA ANIMAL também requer um olhar sensível e 

comprometido do gestor público. 

 

PROPOSTAS 

• Criação de uma sede para o CENTRO DE ZOONOSES integrado ao centro de bem-estar 

animal. 

• Rever e ampliar os RECURSOS destinados à Unidade de Bem Estar Animal já existente. 

• Ampliar e capacitar a FISCALIZAÇÃO para a verificação de casos de maus-tratos aos 

animais. 

• Oferecer Capacitação para a fiscalização, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental e a Polícia 

Civil para conhecimento e compreensão do que significa “MAUS TRATOS” e como 

agirem segundo a lei 360/2011. 

• Melhorar a estrutura do ZOOBOTÂNICO para que haja manejo, atendimento e 

recuperação de animais silvestres, além de capacitação dos profissionais do setor. 

• Criar um SANTUÁRIO para os animais silvestres fora da área urbana. 

• Transformar o Parque Zoobotânico em um JARDIM BOTÂNICO.  

• Ampliar o número de CASTRAÇÕES anual para cães e gatos. 

• Instalar VET-CONTAINER em pontos estratégicos da cidade à serem usados por 

profissionais e estudante de medicina veterinária, para castração gratuita de animais 

em situação de rua e sob responsabilidade de pessoas de baixa renda. 

• Ampliar o ATENDIMENTO do Centro de Bem-Estar Animal para animais de protetores e 

de pessoas que tenham Cadastro Único. 

• Buscar PARCERIAS para a causa animal, públicas e privadas, com o envolvimento de 

entidades protetoras e o Centro de Bem-Estar Animal. 

• Garantir a participação de um representante da causa animal, com cadeira cativa, nos 

CONSELHOS do Meio Ambiente, Cidade e Saúde. 

• Realizar o CENSO ANIMAL em parceria com entidade pública e privada. 
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• Tratar a SUPERPOPULAÇÃO DE ANIMAIS URBANOS em Joinville como caso de saúde 

pública. 

 

14. CULTURA 

Inserir a CULTURA no plano de desenvolvimento da cidade e dentro do conjunto estratégico da 

gestão pública, juntamente com EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, TURISMO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, fortalecendo o Sistema Municipal de Cultura, garantindo a 

efetividade de todas as suas instâncias e mecanismos.  Entendendo também, a ECONOMIA DA 

CULTURA como a movimentação econômica gerada pelos SETORES CRIATIVOS, CULTURAIS e de 

PROPRIEDADE INTELECTUAL. E economia criativa como transformações de impacto social, 

econômico e cultural geradas a partir do processo criativo. Pensar GESTÃO CULTURAL num 

sentido mais amplo, além de arte e entretenimento, envolvendo singularidades culturais, festas 

regionais, questões de identidade dos diversos territórios que compõe a cidade, suas formas de 

conviver, trabalhar e se relacionar.  

 

PROPOSTAS 

• Reativar a FUNDAÇÃO CULTURAL resgatando autonomia administrativa e financeira. 

 

• Fortalecer o CONSELHO MUNICIPAL DA POLÍTICA CULTURAL (CMPC). 

 

• Realizar a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA em 2021 e promover fóruns e 

reuniões setoriais e comunitárias para revisão e elaboração do novo PLANO MUNICIPAL 

DE CULTURA, para o decênio 2022-2031. 

• Fortalecer o SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA (SIMDEC), garantindo os recursos 

orçados e a profissionalização do processo e a descentralização das ações culturais, 

inserindo as novas linguagens tecnológicas ligadas aos setores criativos. 

 

• Estruturar o FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA para viabilizar a captação de recursos. 
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• Implantar o PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CULTURAL com ações articuladas e 

integradas com outros setores da Gestão Municipal, Estadual e Federal. 

• Viabilizar a implantação do SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES 

CULTURAIS, em parceria com instituições públicas e privadas. 

• Criar mecanismos que viabilizem a TRANSVERSALIDADE DA CULTURA no planejamento 

de projetos e ações da Gestão Pública Municipal em: Saúde, Educação, Assistência 

Social, Turismo, Segurança Pública, Planejamento Urbano, Desenvolvimento 

Econômico, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 

• ELABORAR PROJETOS E POLÍTICAS de inclusão e desenvolvimento social, econômico e 

cultural do município, por meio de projetos de promoção cultural nos bairros e de 

desenvolvimento dos setores audiovisual e de produção cultural. 

• Fortalecer as ações desenvolvidas pela CASA DA CULTURA, resgatando seu conceito e 

tornando-a referência de ensino aprendizagem e estimulando a economia da cultura. 

• Implantar uma INCUBADORA DE NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL E ECONOMIA 

CRIATIVA, em parceria com SEBRAE, Universidades e outras instituições, com serviços 

de capacitação, consultoria e apoio operacional a empreendedores criativos já ativos e 

para novos negócios/empresas. 

 

• Elaborar projeto para a criação de CENTROS CULTURAIS NOS TERMINAIS URBANOS, 

incluindo biblioteca e atividades culturais. 

 

• Fortalecer a ESTRUTURA TÉCNICA E DE GESTÃO DAS UNIDADES culturais por meio de 

parcerias com Universidades e outras instituições. 

 

• Fortalecer as políticas de manutenção e preservação do ACERVO ARTÍSTICO, 

DOCUMENTAL E DO PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO de Joinville. 
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• Restaurar e equipar a CIDADELA CULTURAL DE JOINVILLE, em parceria com a iniciativa 

privada, garantindo seu uso para fins culturais e turísticos, de entretenimento e de 

desenvolvimento da economia criativa, com museus, teatro, cinema, auditório, parque, 

feiras temáticas, associações artísticas e espaço de gastronomia de referência cultural 

regional. 

 

• Fomentar a integração das ações, entre CULTURA E TURISMO, para o desenvolvimento 

do turismo cultural, rural e de eventos, em Joinville e região. 

 

• Viabilizar o projeto do MEMORIAL DA INDÚSTRIA DE JOINVILLE em parceria com 

empresas privadas. 

 

• Desenvolver projeto para a reestruturação da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, 

incluindo sala de exposições, anfiteatro, restaurante, oficinas ligadas ao setor criativo 

da literatura, movimentando a economia da cultura. 

• Instituir o CALENDÁRIO CULTURAL DA CIDADE DE JOINVILLE valorizando eventos e 

fortalecendo o turismo cultural, como festival de dança, festival de música, festa das 

flores, entre outras expressões culturais. 

• Incentivar atividades culturais de relevância para a cidade como a Orquestra Sinfônica; 

festivais e mostras de teatro, música, audiovisual, dança; eventos de literatura, 

artesanato, cultura popular e urbana, entre outros. 

 

15. TURISMO 

A indústria do turismo representa para Joinville um importante NICHO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, que colabora para a arrecadação de ISS, recurso este que fica integralmente no 

município, além de gerar empregos e renda. O atual cenário requer uma especial atenção a este 

setor produtivo por parte da administração pública, sendo imprescindível orientar o seu 

crescimento em base sustentáveis de curto, médio e longo prazo. 
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PROPOSTAS: 

• Elaborar o Plano de Desenvolvimento do TURISMO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (PDTIS) 

em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

 

• Priorizar a ATIVIDADE TURÍSTICA, compreendo-a como parte importante para o 

desenvolvimento econômico da cidade. 

 

• Implementar FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO. 

 

• Fortalecer o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR), conferindo à ele a 

prerrogativa de discutir e aconselhar o executivo, quanto às demandas do setor. 

 

• Investir no “PLACE BRANDING” DE JOINVILLE, comunicando e reforçando as diferenças 

e singularidades dos destinos Joinvilenses. 

• Promover a REGULARIZAÇÃO DO TRANSPORTE TURÍSTICO, em parceria com o legislativo 

municipal. 

• Dotar os atrativos e roteiros turísticos de RECURSOS TECNOLÓGICOS, permitindo ao 

mesmo tempo proporcionar uma experiência tecnológica ao turista, bem como oferecer 

informações da cidade em plataformas digitais. 

• Zelar pelos ESPAÇOS PÚBLICOS tornando-os ATRATIVOS aos TURÍSTAS.  

• Resgatar o título de CIDADE DAS FLORES e criando campanhas de FLORIR A CIDADE, 

envolvendo os moradores. 

• Contribuir para a efetivação do processo de concessão do terminal Lauro Carneiro de 

Loyola e trabalhar juntamente com a concessionária para atrair MAIS VOOS E NOVAS 

ROTAS. 

• Apoiar, no que couber, a gestão do CENTRO DE CONVENÇÕES Expoville. A exemplo da 

Expoville, conceder o Centroventos Cau Hansan a iniciativa privada para fomentar novos 

negócios na cidade. 



36 
 

• Potencializar a ARENA JOINVILLE para ser um moderno estádio de futebol. 

• Potencializar a CIDADELA CULTURAL DE JOINVILLE para garantir seu uso para fins 

culturais e de turismo. 

• SIMPLIFICAR a burocracia para realização de eventos. 

• Restaurar e equipar a “CASA KRÜGER” para que volte a ser um ponto de 

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS da região rural e sirva de ponto de apoio a turistas e 

visitantes. 

• Requalificar a região do PÓRTICO JOINVILLE, entrada da rua XV de novembro. 

• Implantar e desenvolver projetos que tornem Joinville referência nacional no 

SEGMENTO NÁUTICO E DE PESCA ESPORTIVA, dando continuidade ao projeto ILHA 

DOS ESPINHEIROS, incentivando o aproveitamento da Praia da Vigorelli e Morro do 

Amaral, da Baía da Babitonga. 

 

• Criar uma política de amplo apoio para a realização de EVENTOS DE NEGÓCIOS, como 

feiras, convenções e outras atividades geradores de fluxo turístico para cidade e apoiar 

as ações do Joinville & Região Convention & Visitors Bureau.  

• Executar o PROJETO CAMINHOS DE JOINVILLE, tornando o Centro Histórico atrativo para 

o joinvilense e para visitantes, bem como requalificar a região da Via Gastrônomica. 

• Implantar o SISTEMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO DE INDICADORES TURÍSTICOS, 

em parceria com órgãos como o Observatório do Turismo da Federação do Comércio de 

Bens e Turismo de SC (FECOMERCIO-SC), dentre outras entidades do trade. 

• Elaborar de um PLANO DE EMBELEZAMENTO DA CIDADE em parceria com secretarias 

afins e iniciativa privada, prevendo plantio de flores, plantas ornamentais e arborização, 

das vias públicas, na região urbana e rural. 

• Proporcionar atendimento de alunos da comunidade, com CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES para o turismo, fazendo convênios com Micro e pequenas 

empresas, incentivando jovens para o primeiro emprego.  
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• Firmar parceria com as escolas de gastronomia existentes no Município para resgatar a 

ESCOLA SUÍÇA DE PANIFICAÇÃO, que já foi referência no Município. 

• Reavivar o PROGRAMA CIDADES IRMÃS, que envolve parceria com os quatro 

continentes (Zhengzhou/China, Chesapeake/EUA, SpisskaNová Ves/Eslováquia, 

Langenhagen/AIemanha, Joinville-Le-Pont/França e Schaffhausen/Suíça), onde 

compartilham a mesma vocação: são fortes em pesquisa tecnológica, concentram 

instituições financeiras, referências culturais, entre outros. 

• Incentivar e apoiar eventos voltados à DANÇA: 

 1. Festival de Dança 

2. Escola do Teatro Bolshoi no Brasil 

3. Projeto Dançando na Escola 

4. Novas escolas de dança 

 

• Criar núcleos de  TURISMO DE EXPERIÊNCIAS nas ÁREAS NÁUTICAS  como Morro do 

Amaral e Vigorelli, prevendo o embelezamento e incentivo a gastronomia local. 

 

• Incentivar o TURISMO RURAL, DE NATUREZA, CULTURAL, CICLOTURISMO, NEGÓCIOS E 

EVENTOS. 

 

• Apoiar a realização das FESTAS POPULARES. 

 

• Estudar viabilidade para criar a “BIER VOLKSFEST”, no mês de fevereiro, com duração de 

10 dias, aproveitando o fluxo de turistas na temporada de verão. 
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16. ESPORTE E LAZER 

Este plano estabelece as diretrizes para estruturar e formular políticas públicas, FOMENTAR E 

APOIAR PROJETOS E AÇÕES que incorporem atividades físicas, esporte e lazer aos hábitos de 

vida saudável da população.  Nesse sentido, atenderá a uma demanda crescente da 

comunidade, proporcionando aos cidadãos estratégias para atingir uma melhor QUALIDADE DE 

VIDA E LONGEVIDADE. 

PROPOSTAS: 

• Integrar os programas de atividades físicas e recreativas de forma INTERSETORIAL para 

proteção e promoção da saúde. 

 

• Fortalecer os programas de atividades esportivas e recreativas REGIONALIZADOS para 

idosos. 

 

• Promover atividades esportivas e recreativas nos polos regionalizados para CRIANÇAS E 

ADOLESCENETES no período de contra turnos escolar. 

 

• Desenvolver atividades orientadas de lazer em massa (caminhadas, ginásticas, passeios 

ciclísticos, etc), visando o envolvimento da população na PRÁTICA SAÚDAVEL DO 

ESPORTE E LAZER. 

 

• Implementar ESPAÇOS destinados a prática de esportes alternativos, pista de skate, 

roller, bicicross entre outros. 

• Estimular programa de atividade física ON-LINE. 

 

• Fortalecer as parcerias com INSTITUIÇÕES DE ENSINO, iniciativa privada, associações, 

conselhos, escolas públicas e privadas, entre outros.  
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• DAR CONTINUIDADE E FORTALECER os programas e projetos bem sucedidos, como: 

Eventos de Recreação e Lazer, Projeto Mexa-se +, Mexa-se Ginástica, SESPORTE na 

Comunidade, Programa de Iniciação Desportiva (PID); Desporto de Rendimento e 

Paradesporto.  

 

• Pleitear junto às demais esferas de governo, parceria para a execução de PROJETOS DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA. 

 

• Apoiar EVENTOS DE LAZER promovidos por organizações não governamentais. 

 

• FORTALECER parceria junto à iniciativa privada para finalizar as obras do complexo 

ARENA. 

 

 

 

 

 


