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Deus, Pátria e Família 

 A inovação, o trabalho e o empreendedorismo fazem parte da história da 

população joinvilense. Desde a chegada dos imigrantes alemães, noruegueses e 

suíços na cidade pelas expedições marítimas realizadas pelos navios Colon e 

Emma & Louise entre os anos de 1851 e 1852, nossa cidade sempre foi marcada 

pela dedicação ao trabalho e ao amor a esta terra. Hoje, somos a cidade mais 

rica e mais populosa do estado de Santa Catarina. 

 Mas nos dias atuais, estamos perdendo a condição de cidade-líder do 

estado de Santa Catarina. Muitas empresas fecharam suas portas ou migraram 

para outros estados ou municípios. Algumas simplesmente desistem de instalar-

se em nossa cidade. O aumento do desemprego tira a dignidade do cidadão de 

Joinville, além de levar a cidade ao caminho do desespero. 

 Em 2018, 83% dos joinvilenses disseram sim ao novo Brasil representado 

na figura do Presidente Jair Bolsonaro. Em quase dois anos de governo, nenhum 

caso de corrupção na gestão federal e entrega de resultados satisfatórios em 

diversas áreas mostram o caminho da prosperidade que o Brasil trilha desde 

2019. Joinville não pode ficar fora do novo Brasil, tendo uma Prefeitura alinhada 

e aliada do Governo Federal para promover as mudanças que a cidade tanto 

precisa e a população tanto clama nas ruas. 

 Este plano de governo quer mostrar que é possível adotar novas práticas 

na gestão pública, devolvendo o orgulho de ser joinvilense ao nosso povo por 

meio de uma gestão eficiente, que respeite o dinheiro do pagador de impostos, 

que seja amiga do empreendedor e que possa garantir o respeito a inocência 

das nossas crianças, respeitando também os valores judaico-cristãos que 

formaram a nossa sociedade. 

 Esta é a hora de Joinville ser impactada, voltando a ser referência no 

estado de Santa Catarina e no Brasil de boas práticas e boa gestão. A Joinville 

que sempre se quis, só depende de nós. 
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1) Emprego e Desenvolvimento Econômico 

Historicamente Joinville é uma cidade com um elevado índice de 

desenvolvimento econômico, com diversas empresas sediadas no município. O 

apelido de “Manchester Catarinense” não é em vão, sendo o maior polo 

metalúrgico de Santa Catarina, além de indústrias nos setores têxtil, hidráulico, 

tecnológico e de medicamentos. 

Todavia a cidade vem perdendo diversas oportunidades de expansão 

econômica, como no caso recente da vinda da BMW para o estado de Santa 

Catarina, que se instalou na cidade de Araquari ao invés de escolher Joinville. A 

abertura econômica do Brasil promovida pelo Governo Jair Bolsonaro pode 

atrair oportunidades para a cidade, gerando empregos e desenvolvimento em 

nossa cidade. Não podemos seguir exemplos como o do Rio Grande do Sul, 

estado vizinho ao nosso, onde empresas fogem por diversas condicionantes, 

dentre elas a alta carga tributária e renegociação de termos firmados 

anteriormente. 

Joinville deve oferecer toda a segurança jurídica e todos os incentivos 

possíveis para se manter como a maior economia do estado de Santa Catarina. 

Este é o momento certo de colocar Joinville no caminho do novo Brasil. As 

propostas para fazer com que nossa cidade cresça ainda mais são as seguintes. 

- Solução para o desemprego: conectar empresas e potenciais 
empregados, sem burocracia, por meio de aplicativo de celular financiado 
pela iniciativa privada através da exploração de publicidade e 
propaganda; 

- Destravar os investimentos privados; 

- Projeto para redução de alíquotas de ISS e de IPTU; 

-  Reforma Tributária que simplifique a legislação, visando atrair empesas 
e investimentos; 

- Revisão do Plano Diretor, visando atrair investimentos e impulsionar a 
construção civil, gerando mais negócios, emprego e renda; 

- Formalizar convênio com a Secretaria de Patrimônio da União, e 
parceria com cartórios, para simplificar todos os processos de averbação 
de imóveis no município, inclusive os que recolhem taxas à Marinha; 

- Desburocratização da legislação ambiental municipal, sem prejuízo ao 
meio ambiente; 

- Adoção de modelos expressos de licenciamento ambiental; 
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- Ocupação Urbana Consorciada, como incentivo à construção civil, 
através da outorga onerosa do direito de construir; 

- Foco no auxílio ao empreendedor para instalação de negócios de todos 
os segmentos na cidade, agregando conhecimento de diversos órgãos da 
Prefeitura envolvidos na abertura e dia-a-dia de empresas, em parceria 
com empresas juniores, incubadoras, bancos, cartórios, sistema S e 
demais instituições de apoio ao empresariado;  

- Portal da Prefeitura transparente na internet em diversos idiomas, 
inclusive com tradução de toda a legislação municipal, visando a atração 
de investimento estrangeiro para Joinville; 

- Aplicação da Lei de Liberdade Econômica nas normas e regras 
municipais, visando a desburocratização e fomento ao livre mercado; 

- Revogação de Decretos e Portarias inócuas ou ruins para o 
desenvolvimento da cidade, bem como a promoção da revogação de leis 
municipais neste sentido. 

 

2) Administração Municipal 

 Reformar a estrutura da máquina administrativa é fundamental, para que 

o orçamento municipal possa ser cada vez mais retornado à população de 

Joinville, buscando sempre a redução do custo da Prefeitura para o cidadão, 

combatendo a má alocação dos recursos públicos. Além disso, é necessário 

buscar o aumento da participação das receitas próprias, tirando a dependência 

orçamentária dos repasses dos Governos Estadual e Federal. Nos dias atuais 

24,53% do orçamento provém da arrecadação própria. 

 A gestão municipal tem que buscar sempre o combate à corrupção, a 

eficiência com cada vez mais redução de custos e este é um grande desafio nos 

dias atuais. Para alcançar este objetivo, apresentamos as seguintes propostas. 

- Conta corrente do Prefeito disponível no site da prefeitura; 

 - Mais transparência, com fim do sigilo bancário das transações 
financeiras municipais, acompanhamento de cada despesa, receita e 
empenhos no portal da transparência; 

- Facilitação no pagamento do IPTU permitindo o pagamento via cartão 
de crédito, visando a concessão de descontos e permitindo o 
parcelamento para o cidadão; 

- Renegociação de dívidas de Pessoas Físicas e Jurídicas com a Prefeitura 
de Joinville, permitindo facilitação dos pagamentos. Em caso de 
insucesso, adoção de venda da dívida via securitização; 
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- Criação de mecanismos de controle orçamentário no município, como 
proposta de Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal e Núcleo de 
Auditoria Voluntária Interna (NAVI); 

- Licitar a folha de pagamento municipal, permitindo arrecadação de 
divisas e competição entre as instituições bancárias; 

- Leilão de imóveis inservíveis sob domínio da prefeitura, visando 
arrecadação de divisas, com a venda, com novas matrículas de IPTU e 
com a redução do custo de manutenção, e arrendamento das não 
leiloadas; 

- Criação de consórcio com as cidades vizinhas, visando melhores preços 
em licitações; 

- Enxugamento da máquina pública com fusões, extinções, concessões, 
permissões, privatizações de estruturas; 

 - Buscar a unificação de todas as estruturas da prefeitura e 
disponibilidade de serviços públicos ao cidadão num único prédio; 

- Adoção de plataformas de Governo Digital, melhorando o acesso do 
cidadão aos serviços da Prefeitura, e para que vários serviços possam ser 
resolvidos à distância, pela internet ou celular; 

- Programa de incentivo à exigência de Nota Fiscal, semelhante à Nota 
Fiscal Paulista, com retorno direto de parte dos valores para o cidadão na 
forma de créditos e sorteios. 

- Reforma da Previdência Municipal, de aplicação gradual no tempo, que 
não prejudique os servidores em exercício, aposentados e pensionistas, 
porém permita a sustentabilidade do sistema a longo prazo; 

-  Reforma dos Planos de Cargos, com redução em até 40% dos 
servidores lotados em cargos de confiança no município; 

- Possibilitar o registro de ponto através de aplicativo de celular, e liberar 
do ponto os servidores que trabalhem sob regime de metas; 

- Regime de trabalho em home office, para os casos em que a prestação 
de serviço seja mais eficiente nesse formato, ou que implique em 
redução de custos para a Administração. 

- Permitir deslocamentos oficiais de servidores através de aplicativos de 
transporte, evitando custos com licitações, combustível, controle e 
manutenção de frota; 

- Implementar sistema de premiação de excelentes servidores, através do 
voto popular pela internet, sem interferência política, visando estimular a 
melhor prestação de serviço público; 

- Indicação técnica de Secretários, a exemplo de um Secretário Municipal 
de Fazenda alinhado ao Ministro Paulo Guedes, e um Secretário 
Municipal de Educação da direita conservadora. 
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3) Turismo e Cultura 

Nossa cidade deveria ser uma das mais belas do Brasil. As nossas 

alcunhas, como “Cidade das Flores”, “Cidade dos Príncipes” e de “Cidade da 

Dança” podem se transformar em riquezas para a nossa cidade, além das 

atividades vinculadas a cultura das colônias, como a alemã e norueguesa. 

Todavia o turista que escolhe Santa Catarina como destino turístico prefere 

cidades como Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis, Penha, Brusque, 

Itajaí e Pomerode. 

 O desafio atual é fazer com que o turista coloque Joinville como mais um 

destino turístico em Santa Catarina e buscar, por meio do trabalho e da 

hospitalidade de nosso povo fazer com que a experiência turística seja 

proveitosa, transformando Joinville em um dos principais destinos turísticos de 

Santa Catarina. 

 O turismo pode ser uma excelente fonte de receita e de geração de 

empregos para a nossa cidade, além de ser uma forma de transformar a cidade 

de Joinville, levando-a ao caminho da prosperidade. As propostas para o 

fomento ao desenvolvimento do turismo em Joinville são as seguintes. 

- Resgate dos grandes temas de Joinville: Cidade das flores, Cidade das 
bicicletas, Cidade da dança, Cidade dos príncipes, Manchester 
Catarinense; 

- Desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, buscando a 
organização do turismo da cidade de modo a retomar o sentimento de 
orgulho de ser joinvilense nos cidadãos; 

- Criação do Parque das Flores, espaço público permanente, em imóvel 
na zona rural, mediante projeto paisagístico e de manejo da área, com 
roteiro coerente de espécies de flora em parceria com floriculturas, 
espaços para prática de arvorismo, espaços de alimentação típica à beira 
de um lago ou em meio à floresta, bem como para realização da Festa da 
Flores, dia das mães, dia dos namorados, dentre outros eventos; 

- Transformar a Cidadela Cultural Artarctica em um distrito de arte, 
semelhante ao Wynwood Walls em Miami, através de parceria com o 
setor privado e artistas locais; 

- Buscar a implantação de teleférico que atravesse o morro do Boa Vista, 
com vista para a Baía da Babitonga, e ligação com Morro do Finder; 

- Revitalização dos estabelecimentos históricos de visitação na cidade e 
de espaços existentes em cada bairro; 

- Buscar projetos para criar espaços de turismo e lazer em cada bairro; 
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- Promover a requalificação da orla do Rio Cachoeira, do trecho do 
Mercado Público até a Arena, através de parceria com a iniciativa privada, 
para permitir projetos padronizados e com índices urbanísticos coerentes 
com o mercado; 

- Parceria com iniciativa privada para exploração dos espaços livres dos 
museus e áreas conexas, especialmente espaços de alimentação e lazer, 
desonerando a prefeitura da manutenção desses espaços e ampliando a 
visitação dos museus; 

- Aplicativo com pontos turísticos da cidade, financiado pela iniciativa 
privada através da exploração de publicidade e propaganda; 

- Revitalização da Expoville, visando um espaço semelhante Primavera 
Garden Center em Florianópolis, com restaurantes, turismo de negócios e 
incubação de startups; 

- Agenda semanal de eventos públicos no Centreventos Cau Hansen, 
com atrações musicais, teatrais, de dança, orquestras, dentre outros; 

- Fortalecer o Festival de Dança de Joinville, com foco na atração de 
turistas brasileiros e estrangeiros, através da criação de uma marca 
mundialmente reconhecida para o evento, a exemplo da Oktoberfest 
Blumenau; 

- Transformar a rua das Palmeiras em via gastronômica, e viabilizar os 
demais projetos de vias gastronômicas, além de buscar a implementação 
de espaços semelhantes nos diversos bairros; 

- Revitalização do centro, com a construção de um edifício de 
estacionamento público, e transformação de diversas ruas do centro em 
calçadão, para a melhor circulação de pessoas, bicicletas e fomento ao 
comércio; 

- Parcerias Público Privadas para manutenção de instalações e 
equipamentos turísticos; 

- Revitalização do Mercado Público Municipal, com melhor 
aproveitamento da praça, através da abertura de quiosques com mesas e 
cadeiras a céu aberto; 

- Revitalização das praças pouco utilizadas, permitindo instalação de de 
pequenos comércios, como sorveterias e cafeterias; 

- Buscar apoio da EMBRATUR, Ministério do Turismo, Secretaria Estadual 
de Turismo, agências de viagem e demais representantes do setor, para o 
aumento da oferta de pacotes que tenham Joinville como destino; 

- Atração de empresas do setor de eventos e entretenimento, visando o 
aumento de oferta de opções de lazer; 

- Promover o ecoturismo e turismo rural, com revitalização da estrada 
bonita e dos parques naturais da cidade; 

- Atrair empresas que explorem novos nichos turísticos como resorts, 
hotéis 5 estrelas de bandeiras internacionais e hotéis especializados em 
pesca esportiva, dentre outros; 
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- Promover o turismo de aventura, com bungee jump, balonismo, 
parapente, paraquedismo, tirolesa, trenós de montanha, dentre outros; 

- Parcerias com companhias de dança e com o Teatro Bolshoi para 
integração cultural e artística por meio da dança; 

- Criação de programa de apresentações culturais semanais em diversos 
pontos da cidade, incentivando a cadeia produtiva da cultura em ações 
como apresentações teatrais, apresentações musicais e exposições. 

 

4) Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

Para que a cidade de Joinville possa aproveitar em sua plenitude todo o 

seu potencial, se faz necessário a melhoria da infraestrutura da cidade e da 

mobilidade urbana, combatendo os problemas clássicos de conservação e de 

engarrafamentos. A solução para a realização de serviços nestas áreas também 

envolve o estabelecimento de parcerias com o setor privado e com os governos 

estadual e Federal. 

 Por meio destas parcerias, os joinvilenses podem ter acesso a serviços de 

qualidade, acesso a novas vagas de emprego com a viabilização de 

investimentos privados e mais arrecadação para o município por meio de 

impostos e contratos de outorga onerosa. 

 A Joinville do futuro deve oferecer tanto para seus habitantes, quanto 

para investidores e para os turistas, a melhor infraestrutura possível e uma boa 

mobilidade urbana para que não fique preso no trânsito, conseguindo se 

deslocar com facilidade na cidade, assim oferecendo uma melhor qualidade de 

vida e uma melhor experiência para aqueles que escolhem nossa cidade como 

destino turístico e para a nossa população. As propostas na área de mobilidade 

urbana  e infraestrutura são: 

- Valorização das entradas principais da cidade, criação de uma entrada 
em pista dupla, melhor caracterização e visibilidade dos marcos de 
entrada e saída de Joinville, junto à BR-101; 

- Construção das pontes, e elevados prometidos, porém não concluídos 
por gestões anteriores; 

- Construção da ponte entre Vigorelli e Vila da Glória; 
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- Criação de aplicativo de celular para registro fotográfico 
georreferenciado, e para acompanhamento de protocolos, acerca de 
problemas identificados na cidade pelos próprios cidadãos, a exemplo de 
buracos nas vias; 

- Privatização da Águas de Joinville, com substituição do atual sistema de 
ETEs por sistemas mais modernos, baratos e eficientes de ETEs 
modulares; 

- Promover a instalação de hidrômetros que eliminem da fatura de água 
a cobrança do ar que passa pela tubulação; 

- Parcerias público-privadas para promoção de ações de zeladoria na 
cidade; 

- Mais iluminação, e parcerias com a iniciativa privada e com a 
concessionária CELESC para a troca do parque de iluminação pública para 
lâmpadas de LED; 

- Revitalização dos pontos de ônibus, através de parcerias com a 
iniciativa privada para exploração de publicidade; 

- Parcerias com a iniciativa privada para a promoção de investimentos 
 na área de tratamento de resíduos sólidos urbanos, com utilização de 
tecnologias modernas; 

-  Revitalização das vias asfálticas da cidade com maior qualidade, e levar 
asfalto onde não tem; 

- Buscar apoio da ANAC, Ministério da Infraestrutura e empresas aéreas 
para o aumento da oferta de voos em Joinville; 

- Buscar projetos para a construção de um aeroporto internacional de 
Joinville; 

- Privatização da Estação Rodoviária Harold Nielson; 

- Buscar projetos para construção de avenida ao longo de toda a face 
limítrofe do município com a Baía da Babitonga; 

- Melhorias na sinalização horizontal  
e vertical e adoção de soluções imediatas, que não exigem obra, para 
desafogar o trânsito, por exemplo com alterações de trajeto, utilização de 
faixas reversíveis em horários de pico e reprogramação de sinaleiros; 

- Buscar projetos para a solução das calçadas; 

- Buscar projetos para revitalização e criação de ciclovias e ciclofaixas, 
sinalização para bicicletas, em parceria com os ciclistas locais; 

- Sistema para aluguel de bicicletas públicas, espalhadas por toda a 
cidade, através de parceria com a iniciativa privada; 

- Buscar soluções em Engenharia Hídrica, dentre os melhores cases 
mundiais, como sistemas de diques e comportas, poços profundos, 
instalação de sistema de bombas de recalque e reservatórios, dentre 
outros, visando uma solução concreta e histórica para os alagamentos; 
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- Instalação de bicicletários nos pontos de ônibus para integração 
intermodal; 

- Buscar apoio do Ministério da Infraestrutura, Ministério do 
Desenvolvimento Regional, Secretaria Estadual de Infraestrutura e 
Mobilidade, DNIT e DEINFRA, para melhoria das rodovias estaduais e 
federais e a construção de outros acessos; 

- Buscar novos projetos que visem evitar estrangulamento dos modais de 
escoamento da produção da indústria; 

- Revitalização das calçadas; 

- Viabilização, por meio de parcerias da construção de linhas de BRT (Bus 
Rapid Transit) e de VLT (veículo leve sobre trilhos) na cidade, buscando 
aumentar as opções de transporte público; 

- Reforma dos terminais de ônibus; 

- Instalação de painéis solares, tomadas para carregar celular e internet 
wi-fi em vários locais públicos da cidade; 

- Desenvolvimento de política que contemple a disposição adequada de 
antenas, permitindo a melhor qualidade de sinal de telefonia e internet 
para toda a cidade, e preparando o município para o futuro; 

- Criação de programas de incentivo à reciclagem do lixo, visando reduzir 
a produção de material a ser descartado, visando desafogar o espaço do 
atual aterro sanitário municipal; 

- Instalação de piso tátil (podotátil) nas calçadas das vias com maior 
circulação de pedestres; e 

- Buscar a implantação de infraestrutura necessária à solução dos 
gargalos no trânsito, como viadutos, trincheiras, dentre outras 
possibilidades economicamente viáveis;  

- Permitir publicidade nos pontos de ônibus, deixando as empresas 
parceiras responsáveis pela revitalização dos pontos, dentro de padrões 
pré-estabelecidos; 

- Aplicação dos recursos obtidos com leilões e arrendamentos, de 
imóveis inservíveis da Prefeitura, para dar vida aos bairros respectivos. 

 

5) Educação 

 Joinville tem uma das melhores médias no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB/MEC, com uma nota maior que a média nacional, 

obtendo a nota 7,1 enquanto a média nacional é de 6,0. Isto significa que nossa 

cidade e nossos alunos conseguem entregar resultados e tem um bom índice 

de aprendizagem. Mas é necessário fazer sempre mais, mantendo a qualidade 



Deus, Pátria e Família 

de ensino do nosso município e oferecer novas alternativas para que as nossas 

crianças tenham a melhor formação possível. Para exemplificação, o custo por 

aluno para a prefeitura hoje está em R$ 852,83 mensais, sendo um dos custos 

mais altos do país. 

 Duas ferramentas importantes nesse processo são a cultura e o esporte. 

Somos uma cidade com uma cultura riquíssima, sendo a única cidade do 

planeta a ter uma filial do Teatro Bolshoi fora do território russo, além da 

herança dos colonos alemães e noruegueses. Além disso, somos uma cidade 

com uma grande tradição esportiva, tendo equipes da nossa cidade 

competindo nos principais campeonatos desportivos do Brasil, como o Novo 

Basquete Brasil (NBB) e a Liga Nacional de Futsal (LNF), valendo ressaltar que a 

equipe de futebol da cidade, o Joinville Esporte Clube já foi campeão brasileiro 

da segunda e terceira divisões. 

 A tríade educação, cultura e esporte é o norte para o futuro da nova 

Joinville, preparando os jovens de hoje para ocupar os empregos de amanhã, 

oferecendo o que o mundo tem de melhor de práticas nas áreas, promovendo o 

desenvolvimento e combatendo o uso político da educação em nossa cidade. 

As propostas nas áreas educacional, cultural e esportiva são as seguintes. 

 - Buscar a máxima implementação de Escolas Cívico-Militares, 
preferencialmente nos bairros mais carentes; 

- Parceria com o Ministério da Educação para a promoção de ações como 
o programa de aquisição de material escolar, de alfabetização e de 
literacia familiar; 

- Encaminhar Projeto de Lei que institua o programa “Escola Sem Partido” 
e a vedação do ensino de ideologia de gênero nas escolas, visando o 
combate a doutrinação ideológica na rede municipal de ensino e a 
invasão do professor na formação sexual e moral do estudante; 

- Revisão do Plano Municipal de Educação, visando a melhoria da grade 
curricular, buscando inserir as melhores práticas educacionais existentes 
no mundo; 

- Adoção de métodos e tecnologias que possam melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos de Joinville como a disponibilização da 
plataforma Duolingo de idiomas, e ensino matemático mais aprofundado 
como a metodologia Kumon; 
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- Criação de programas de formação continuada aos professores da rede 
municipal, mantendo sua formação atualizada e adequada as melhores 
práticas do processo de ensino-aprendizagem; 

- Parceria com instituições religiosas, esportivas e culturais, bem como  
com Guarda Municipal, Bombeiros Voluntários, Exército, União dos 
Escoteiros, dentre outros, para o oferecimento de atividades no 
contraturno escolar como reforço escolar, prática esportiva, música, 
informática e ensino de línguas estrangeiras, e atividades que visem 
formação de cidadão com bons valores morais e cívicos, buscando 
manter os jovens joinvilenses com ocupação fora do horário escolar. 

- Criação de Plataforma Online para os estudantes da Rede Municipal de 
Joinville e moradores da cidade, oferecendo atividades de reforço, 
deveres de casa, prática de estudos e preparação para provas como o 
Vestibular e o ENEM; 

- Ensino da história joinvilense e catarinense nas escolas, criando o 
sentimento de pertencimento e fortalecendo o orgulho de ser morador 
de Joinville; 

- Viabilização com o Ministério da Educação e com o Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos para a expansão da oferta de vagas 
em creches municipais, bem como a compra de vagas, com ampliação do 
horário de abertura e fechamento; 

- Desburocratização da aplicação de recursos oriundos de convênios na 
área de educação, especialmente para entidades filantrópicas; 

- Implantação de projeto-piloto de vouchers para a educação infantil e 
ensino fundamental, para que as escolas particulares recebam aqueles 
que não consigam acesso à Rede Municipal de Ensino, combatendo a 
evasão escolar; 

- Viabilização com os governos Estadual e Federal, embaixadas e 
consulados a criação de escolas bilíngues públicas, em semelhança ao 
que já foi realizado entre a cidade de São Gonçalo e o consulado da 
França no Rio de Janeiro; 

- Adoção de modalidade de Ensino à Distância para os alunos do Ensino 
de Jovens e Adultos (EJA), oferecendo plataforma online para 
acompanhamento das aulas, buscando facilitar a vida de quem já 
trabalha, mas deseja completar seus estudos no nível fundamental e 
médio; 

- Sistema para acompanhamento pelos pais e mães do desempenho dos 
filhos na escola, por exemplo com recebimento de msg sms ou 
whatsapp, na entrada e saída da escola. 
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6) Esporte 

 O esporte deve obter tratamento diferenciado e ser impulsionado na 

cidade em todas as modalidades, como força motriz da educação, saúde, 

prevenção às drogas e turismo. Vamos voltar a ter atletas de qualidade, espaços 

e projetos estruturantes para o uso do esporte como ferramenta do 

desenvolvimento. As principais propostas para o esporte são: 

- Resgatar a força do esporte do município que se perdeu ao longo dos 
últimos anos, com a criação de incentivos; 

- Retomar o ginásio Ivan Rodrigues, entregue pela Prefeitura ao Governo 
do Estado em 2017, para construir uma arena (estádio) de basquete e 
futsal, em parceria com a iniciativa privada, apta a realização de jogos 
nacionais e internacionais; 

- Revitalização dos espaços existentes para a prática esportiva, com 
iluminação e segurança para utilização também no período noturno; 

- Fortalecimento das atléticas universitárias, por exemplo com a 
integração e da realização de Olimpíadas Universitárias em Joinville; 

- Implementar melhorias no Programa de Iniciação Desportiva (PID); 

- Promover competições de ciclismo de pista, de estrada, mountain bike 
e bmx; 

- Criação de centros de convivência da família, com campos de futebol, 
quadra poliesportiva e espaço de alimentação de lazer; 

- Promoção dos negócios relacionados a esportes de aventura, como 
bungee jump, tirolesa, paraquedismo, balonismo, asa delta, para-pente, 
dentre outros; 

- Incentivo à prática de judô e outras artes marciais, por exemplo com a 
inclusão na grade curricular formal das escolas; 

- Parcerias com as equipes desportivas sediadas em Joinville e 
universidades para a busca de novos atletas para atuarem e estudarem 
na cidade; 

- Encaminhar Projeto de Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, visando 
promover o financiamento de atividades esportivas. 

 

7) Segurança Pública e Defesa Civil 

 A segurança é um dos principais problemas da nossa cidade. Segundo o 

Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, somos a quarta cidade de Santa 

Catarina em número de homicídios, com 22,7 assassinatos para cada 100 mil 
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habitantes. Embora o índice de roubos e assaltos tenha diminuído cerca de 55% 

segundo dados da Polícia Civil, o combate a criminalidade deve ser uma 

prioridade da gestão municipal. 

 Embora a atribuição da área de segurança seja do Governo Estadual, o 

município pode e deve colaborar no combate a violência, buscando todas as 

ferramentas necessárias para garantir que o cidadão esteja seguro e o criminoso 

punido pela prática de delitos.  

 Um melhor funcionamento da área de segurança é vantajoso para a área 

de economia, para o turismo e principalmente para a nossa população, que 

ficará cada vez menos refém de criminosos e podem viver sua vida da maneira 

mais normal possível. As propostas para fazer de Joinville uma cidade mais 

segura são as seguintes. 

- Transformar a Guarda Municipal em órgão complementar de Segurança 
Pública, e melhor aproveitamento do quadro efetivo de agentes de 
trânsito, visando desafogar atividades da Polícia Militar em Joinville; 

- Garantir o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal, e firmar 
parceria com a Polícia Federal para o treinamento dos agentes; 

- Estabelecimento de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e 
a Polícia Militar para ampliação do PROERD nas escolas, buscando a 
conscientização dos mais jovens no combate ao uso e ao tráfico de 
drogas; 

- Viabilizar, com a Polícia Militar a aquisição de mais viaturas policiais 
para colaborar no combate ao crime na cidade; 

- Criação de Centro de Monitoramento e Controle na cidade, interligando 
ações da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal; 

- Estabelecer parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal par coibir crimes na cidade, buscando o 
combate da entrada de entorpecentes e armas ilegais na cidade, 
sobretudo em suas entradas; 

- Possibilitar o fechamento noturno de ruas sem saída, com cancelas e 
guaritas, caso seja de interesse dos moradores; 

- Incentivar sistemas de videomonitoramento privado, e que moradores 
estejam envolvidos com a própria segurança;  

- Buscar, com o Governo do Estado o aumento do efetivo da Polícia 
Militar em Joinville; 

- Melhorar as estruturas da Polícia Federal, Civil e Militar na cidade 
através de convênios; 
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- Viabilizar a contratação de policiais militares para prestação de serviços 
específicos de segurança, em horários de folga; 

- Investir em sistemas de medição de nível dos rios em Joinville; 

- Melhorar a comunicação com a população nas previsões de cheias, 
chuvas fortes e outras catástrofes; 

- Buscar projetos para melhorar o tempo de resposta nos casos de 
desastre; 

- Estabelecer um plano de contingência contra catástrofes.  

 

8) Agropecuária 

 Segundo dados do IBGE, Joinville tem cerca de dois mil produtores rurais 

atuando na cidade e uma população de quase 18 mil habitantes que moram na 

zona rural. Historicamente, a nossa cidade tem vocação histórica no setor de 

grãos pelo plantio do arroz, mas há diversas culturas na cidade, como a 

pecuária, a piscicultura, o setor granjeiro e apicultura. 

 O agricultor joinvilense merece por parte da gestão municipal todo o 

respaldo para poder trabalhar e gerar riquezas em nossa cidade. Atualmente, há 

problemas apontados pelos nossos produtores rurais para poder vender suas 

produções, como dificuldade de regularização fiscal e da alta quantidade de 

licenças e alvarás. 

 Temos a chance de transformar Joinville em um player agropecuário de 

alta referência em Santa Catarina e no Brasil. Temos um povo trabalhador, que 

sempre entregou esforço e dedicação e que merece da gestão municipal todo o 

respaldo possível para que possa chegar a sua plenitude de seu potencial, 

gerando renda, empregos e desenvolvimento para a nossa cidade. As propostas 

para o setor rural são as seguintes. 

- Viabilizar parcerias com o Ministério da Agricultura, EPAGRI e com a 
EMBRAPA, visando o aumento da produtividade no setor rural da cidade; 

- Elaborar um Plano Plurianual de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Pesca, visando o desenvolvimento a longo prazo das atividades agrícolas 
de Joinville; 

- Realização de programa de regularização fundiária de propriedades 
rurais, permitindo que o produtor rural tenha assegurado o direito à 
propriedade privada; 
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- Parcerias com cooperativas para o uso de maquinários agrícolas pelos 
pequenos produtores rurais; 

- Viabilização com o Ministério da Agricultura, Ministério da 
Infraestrutura e Ministério do Desenvolvimento Regional para a aquisição 
de equipamentos a serem usados no desenvolvimento rural da cidade; 

- Viabilização, por meio da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 
BNDES de facilitações para o financiamento da atividade rural em 
Joinville; 

- Parceria com as Polícias para melhorar o combate ao crime no meio 
rural; 

- Facilitar a regularização de produtores rurais e cooperativas em termos 
fiscais, ambientais e sanitários, para que estes possam realizar a venda de 
seus produtos com toda a segurança jurídica; e 

- Realização de programa de atração de empresas voltadas a 
agroindústria e de produtores rurais de outras regiões para atuarem em 
Joinville, oferecendo vantagens fiscais e territoriais. 

 

9) Saúde 

 Joinville hoje é a segunda cidade brasileira com maior investimento per 

capita em saúde segundo dados do Conselho Federal de Medicina, com R$ 750 

por habitante. Porém, não são raras as denúncias de sucateamento da rede 

municipal de saúde com falta de médicos, falta de insumos e problemas 

estruturais. 

 Segundo do Datasus, base de dados do Sistema Único de Saúde – SUS, 

Joinville tem 87 equipamentos médicos pertencentes a Prefeitura, incluindo 

hospitais, unidades de pronto atendimento (UPA), unidades básicas de saúde 

(UBS), postos de saúde e unidades do programa médico de família. Embora o 

gasto público com saúde seja muito alto, hoje há pouco retorno para os 

joinvilenses. 

 Entendemos que o caminho do diálogo e da parceria, tanto com outras 

esferas de poder como os Governo Federal e Estadual e o setor privado pode 

melhorar a saúde de Joinville. Nossa população não pode ficar nas filas de 

hospitais e nas filas dos sistemas de regulação aguardando quase um ano para 

serem atendidas, além de evitar o colapso da rede municipal de saúde, que 

deve sempre estar preparada para antever crises como a causada pelo COVID-

19. As propostas para melhorar o sistema de saúde municipal são as seguintes. 
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- Desobrigar o uso de máscara em via pública e promover a liberdade 
dos estabelecimentos de optar conforme seu entendimento; 

 - Evitar ao máximo a adoção de medidas restritivas à liberdade de 
locomoção e trabalho no território municipal; 

 - Criação do programa “Corujão da Saúde”, que irá alugar clínicas e 
hospitais privados nos turnos da noite e madrugada para a realização de 
exames, buscando a redução na fila de espera; 

- Reequipar os Postos de Saúde e unidades do Programa Médico de 
Família situadas na cidade, utilizando-se da contratação de médicos pelo 
programa “Médicos Pelo Brasil”, criado recentemente pelo Ministério da 
Saúde; 

- Reavaliar a possibilidade de Ampliação e Compra de novos 
equipamentos de Imagem (RX e tomógrafos), para auxiliar na redução 
destes exames; 

- Realizar mutirões de cirurgias para reduzir a demanda; 

- Buscar meios de preparar a Rede Municipal de Saúde para possíveis 
crises repentinas criando um Comitê Gestor de Crise envolvendo 
profissionais da área da Saúde, engenharia e direito; 

- Estabelecimento de parcerias com o Corpo de Bombeiros e Forças 
Armadas para a alocação de médicos da instituição nos hospitais 
municipais, aproveitando-se do corpo médico da instituição ser elevado; 

- Criação de Sistema de Integração entre Atendimento Pré-Hospitalar 
Móvel e Fixo, realizando a comunicação entre todas estas unidades, 
através de um único prontuário eletrônico, possibilitando celeridade nas 
tomadas de decisão; 

- Criação de uma Comissão de Projetos da Saúde, envolvendo 
profissionais da Saúde e sociedade civil organizada, desenvolvendo 
prêmios aos melhores Projetos, encaminhando estes ao Governo do 
Estado e Governo Federal, com ampla divulgação nas mídias locais e 
regionais; 

- Criação de Centro de Treinamento aos profissionais da Saúde, 
envolvendo todas as áreas de atuação, oportunizando aos profissionais 
reciclagem de graça, envolvendo demais pastas, inclusive Bombeiros, 
Policiais Militares, SAMU, entre outros;  

- Realização de obras de manutenção nos hospitais e unidades 
pertencentes a Rede Municipal de Saúde, visando garantir melhor 
infraestrutura; 

- Viabilização, por meio da bancada de Santa Catarina na Câmara dos 
Deputados e do Senado de recursos para construção de Unidades de 
Pronto Atendimento e aquisição de equipamentos hospitalares; 

- Realização de campanhas de vacinação em escolas e demais 
logradouros nos fins de semana, visando facilitar o acesso da população 
aos cuidados de saúde; 
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- Digitalização de resultados de exames, visando evitar filas nos 
laboratórios municipais para retirada dos resultados e dando 
comodidade aos pacientes; 

- Digitalização de todos os prontuários para acesso online pelos 
pacientes e respectivos médicos; 

- Entrega de medicamentos para pacientes acima de 65 anos e 
portadores de necessidades especiais em casa, em moldes parecidos com 
o programa “Remédio em Casa”; 

- Implantação da telemedicina em Joinville com fins de realizar a triagem 
inicial do paciente ainda na sua casa, buscando desafogar a rede 
municipal de saúde; 

- Parcerias com os Governos estadual e Federal para a construção e 
gestão compartilhada de hospitais e unidades de pronto atendimento na 
cidade, como no caso do Hospital São José; 

- Adoção da gestão compartilhada da área de saúde com as chamadas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Parcerias 
Público Privada (PPP), Fundações, com adoção de políticas de 
transparência e compliance, buscando evitar casos de corrupção na área 
de saúde; 

- Criação de um Comitê Gestor de Ética, envolvendo profissionais da 
Saúde (3), advogados (AOB) (1), sociedade (3), para acompanhar os 
processos éticos, envolvendo a atuação de servidores públicos da Saúde; 

- Alinhar o trabalho com o Conselho Municipal de Saúde, envolvendo os 
mesmos no trabalho da Secretaria de Saúde, realizando reunião mensais 
com Conselhos de outros Municípios, discutindo a Saúde de forma 
macro; 

- Realizar o café com Secretários, um projeto envolvendo Secretários de 
Saúde de Regiões Circunvizinhas, para discutir políticas de saúde da 
macrorregião, alinhando e montando estratégias de parcerias; 

- Implementação de projeto-piloto de vouchers na área de saúde, sendo 
possível sua expansão em caso de sucesso;  

- Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde 
de construção de maternidade para partos de baixa e média 
complexidade na cidade, visando reduzir a mortalidade infantil na cidade, 
melhorando a oferta de exames pré-natal na cidade; 

- Viabilização com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde 
de construção de novas unidades hospitalares na cidade, visando 
desafogar a atual rede municipal de saúde; 

- Construção do PA oeste ou policlínica no bairro Vila Nova; 

- Construção, através de parceria público-privada, de um hospital na 
zona sul e ampliação do Bethesda na zona norte. 
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10) Assistência Social e Direitos Humanos 

Com uma média de 2,9 salários mínimos por habitante e com 26,5% da 

população recebendo até 1/2 salário mínimo segundo dados do IBGE, Joinville 

apresenta um bom IDH. Porém, entende-se que aqueles que menos têm são os 

que mais precisam de ajuda do Poder Público para conseguir a retomada de sua 

dignidade. 

Assim como o governo de Jair Bolsonaro tem a marca de que “nenhum 

brasileiro ficará para trás”, em Joinville também queremos inserir este legado, 

de que “nenhum joinviliense ficará para trás”. Por meio de diversas ações, a 

Prefeitura pode auxiliar os mais humildes a crescerem na vida. Se faz necessário 

o papel do Estado para aqueles que mais necessitam, retirando o aparato 

estatal de coisas onde não deveriam estar ou que não são atribuições 

governamentais. 

As propostas a serem aplicadas na cidade de Joinville na área de 

Assistência Social e Direitos Humanos são as seguintes. 

- Criação da praça das mães, para que as mães de filhos desaparecidos 
possam se encontrar e encontrar ajuda mútua; 

- Criação do programa “Trabalho Novo”, oferecendo benefícios fiscais as 
empresas locais que contratarem joinvilenses que estiverem em condição 
de pobreza extrema; 

- Cadastro para recebimento do Programa Bolsa Família realizado de 
maneira digital, visando a redução de custos e de burocracia; 

-  Combate às cracolândias, visando a internação compulsória dos 
usuários de crack para que estes se recuperem deste vício, com 
estabelecimento de parcerias com clínicas de reabilitação e instituições 
religiosas; 

- Remoção das populações em áreas de risco, estabelecendo parcerias 
com o Ministério do Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica 
Federal para a construção de habitações populares e do programa 
“Minha Casa Minha Vida”; 

- Realização de programas de regularização fundiária, visando garantir o 
direito à propriedade privada às populações de baixa renda; e 

- Resgate das pessoas em situação de rua, através de parceria público-
privada para ampliar o número de vagas em abrigos. 


