
 



MANIFESTO   PARA   A   TRANSFORMAÇÃO   DE   JOINVILLE  

 

INTRODUÇÃO  

Este  Plano  apresenta  as  principais  propostas  da  chapa  dos  candidatos  Anelisio  da  Assessoritec              

(Prefeito)  e  Joacir  do  5  estrelas  (Vice-Prefeito) , para  a  administração  municipal  no  período              

2021-2024.  O  conteúdo  programático  das  propostas  foi  desenvolvido  a  partir  das  experiências             

adquiridas  ao  longo  de  suas  trajetórias  de  vidas,  como  líderes  empreendedores,  em  conjunto              

com   uma   equipe   técnica   e   acima   de   tudo   ouvindo   a   população   de   Joinville.  

 

Neste  período,  os  candidatos  buscaram  a  inovação  para  o  Modelo  de  Governança  na              

administração  municipal,  propondo  e  executando  projetos  estruturantes  em  serviços  críticos  para            

a   população,   com   resultados   altamente   positivos   nas   diversas   áreas   de   atuação   do   Governo.  

 

Além  das  parcerias  locais,  privadas,  se  buscará  incansavelmente  o  apoio  de  órgãos  da              

administração  pública  nas  duas  esferas  (federal  e  estadual)  por  meio  de  projetos  voltados  ao               

desenvolvimento  local  nas  áreas  prioritárias  da  nossa  gestão  e  que  se  encontram  elencadas  ao               

longo   deste   documento.  

 

Durante  todo  o  mandato  a  realização  dos  objetivos  almejados  estará  atrelada  a  valores  como               

inovação  e  tecnologia,  trabalho,  transparência,  responsabilidade,  realismo,  consistência,         

criatividade  e,  acima  de  tudo,  planejamento.  Esses  são  os  princípios  que  deverão  caracterizar              

uma  administração  forte  e  verdadeiramente  comprometida  com  os  anseios  da  população,  marca             

da   nossa   inovação   na   política.  

 

Destaque-se  ainda  que  todas  as  ações  propostas  estarão  em  consonância  com  a  legislação              

(federal,  estadual  e  municipal  vigentes)  e obedecerão  o  princípio  da  sustentabilidade            
econômica   e   socioambiental,   orientados   pelos   pontos   conforme   destacamos   a   seguir :  

 



PANDEMIAS  

● Um  novo  estudo  científico  da  ONU  (Programa  das  Nações  Unidas)  para  o  Meio                          

Ambiente  (PNUMA)  e  do  Instituto  Internacional  de  Pesquisa  Pecuária  (ILRI)  concluiu                      

que,  se  os  países  não  tomarem  medidas  drásticas  para  conter  a  disseminação  de                          

zoonoses,   surtos   globais   como   o   da   COVID-19   serão   mais   comuns.  

● Por  isso  entendemos  ser  essencial  desenvolver  políticas  públicas,  de  forma           

universal,  e  que  considerem  os  efeitos  e  os  impactos  já  sofridos  no  Município  de               

Joinville.   

● Além  disso,  como  a  ONU  prevê  que  há  possibilidade  de  novas  pandemias  como              

a  do  Covid19,  é  preciso  pensar  estrategicamente  para  redesenhar  as  decisões            

que  os  governos  tomaram  agora  nesta  pandemia  da  Covid19.  Além  disso,  é             

necessário  mais  do  que  resolver  os  problemas  que  já  passaram,  inovar  e             

preparar  Joinville  e  seu  povo  para  enfrentar  o  impacto  do  próximo  evento  de              

pandemia   é   missão   fundamental.   

 

GOVERNANÇA   PÚBLICA   

● Total   transparência   das   ações   do   Governo   Municipal.  

● Realizar  Concursos  Públicos  a  fim  de  atender  as  demandas  de  cada  área  de              

atuação.  

● Priorizar  nomeação  de  cargos  comissionados  para  os  servidores  de  carreira,  e            

pessoas   capacitadas   na   área   em   que   atuarão   (meritocracia).  

● Autonomia   decisória   dos   bairros   de   Joinville,   através   de   Conselhos   dos   Bairros.  

● Canais  de  comunicação  com  a  administração  direta  e  indireta  por  meio  de             

tecnologia,  agilizando  o  atendimento  do  cidadão  e  garantindo  eficiência  no           

cumprimento   e   fiscalização   da   demanda.  

● Captação   de   recursos   financeiros   para   o   município   em   projetos   essenciais.  

  

SERVIDOR   PÚBLICO   



● Valorizar  nossos  servidores,  prestigiando  a  meritocracia  e  o  projeto  de  aproximar            

o  Prefeito  do  servidor,  onde  todo  mês  será  realizado  um  encontro  dos             

aniversariantes   do   mês   com   o   Prefeito.  

● Eleição   de   Diretores(as)   para   as   escolas.  

● Criar  uma  comissão  de  negociação  com  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos            

Municipais   (SINSEJ)   e   administração   municipal.  

 

ASSISTÊNCIA   SOCIAL  

● Manter   os   restaurantes   populares   no   município.  

● Atender  e  acolher  as  famílias  que  buscam  algum  tipo  de  benefício  assistencial,             

oportunizando   a   sustentabilidade.  

● Manter   e   ampliar   o   Projeto   Assistência   Jurídica   gratuita   para   as   famílias   carentes.  

● Proporcionar  dignidade  humana  às  pessoas  que  hoje  estão  abandonadas  nas           

ruas   da   cidade.  

● Viabilizar   a   implantação   das   oficinas   de   LIBRAS   nas   escolas   municipais.  

 

IDOSO  

● Ampliar   a   oferta   de   serviços   de   atendimento   domiciliar   para   idosos.  

● Rever   as   políticas   de   prioridade   ao   atendimento   da   população   idosa.  

● Criar   mecanismos   especiais   de   proteção   a   segurança   do   idoso.  

● Proporcionar  ao  público  da  melhor  idade  oportunidades  de  serem  úteis  e            

participarem   ativamente   na   comunidade.  

 

NECESSIDADES   ESPECIAIS   

● Divulgar  informações  acerca  dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência  por  meios  e             

mídias   acessíveis.  



● Aproximar  os  órgãos  de  atendimento  aos  portadores  de  necessidades  especiais           

das  associações  e  da  população  com  necessidades,  fazendo  com  que  as            

necessidades  existentes  sejam  realmente  supridas  por  quem  demanda  dessa          

atenção.  

● Através  de  parcerias  Público  Privado  construir  a  maior  estrutura  de  calçadas            

acessíveis   da   história.  

 

TURISMO  

● Valorizar  a  orla  de  Joinville,  promovendo  estudos  para  a  revitalização  e            

valorização   da   baía   da   Babitonga   e   da   serra   do   mar..  

● Promover  estudos  para  implantação  de  sinal  Wi-Fi  público  nos  diversos  pontos            

turísticos   da   cidade,   inclusive   através   de   parceria   público   privada.  

● Promover   o   turismo   de   feiras   típicas   e   de   negócios.  

   

CULTURA  

● Implantar  no  calendário  cultural  do  município  a  “Semana  da  Cultura           

Catarinense”,  propiciando  aos  nossos  munícipes  o  contato  e  apreciação  das           

manifestações   populares   que   fazem   parte   de   nossas   raízes.  

● Revitalizar   as   praças   e   jardins   do   município.  

Desenvolver  atividades  culturais  nos  bairros,  valorizando  os  talentos  locais,          

especialmente   com:  

● Músicas   germânicas  

● Humor  

● Danças  

● Teatro  

● Literatura  

● Festival   de   comidas   típicas,   de   solidariedade,   etc.;  



  

EDUCAÇÃO  

● Implantar  nas  escolas  públicas  municipais,  Olimpíada  de  Robótica  e  Olimpíada           

Ambiental.  

● Apoiar,  inclusive  com  parcerias  público  privadas,  os  jogos  escolares  municipais  e            

intermunicipais.  

● Criar  um  projeto  de  formação  profissional  nas  periferias,  com  enfoque  na            

indústria   4.0   e   profissões   básicas   de   primeira   necessidade.  

● Melhorar  os  Laboratórios  científicos  das  escolas  municipais,  integrando-os         

(robótica,   programação   de   sistemas,   geografia,   biologia,   química,   física).  

● Otimizar  o  acesso  a  creches  e  maternais  escolares,  nos  bairros  com  maior             

déficit   de   vagas,   através   de   parcerias   com   creches   domiciliares.  

● Ampliar  a  parceria  com  instituições  de  ensino  superior  para  a  formação            

continuada   aos   profissionais   da   educação.  

● Assegurar   o   acesso   à   educação   aos   alunos   de   necessidades   especiais;  

● Implantar  oficinas  de  LIBRAS  -  Língua  Brasileira  de  Sinais  nas  escolas  da  Rede              

Municipal  de  Ensino  proporcionando  maior  Inclusão  e  Acessibilidade  em  parceria           

com   faculdades   e   instituições   públicas   e   privadas.  

      

 ESPORTE  

● Estabelecer  parcerias  público-privadas  para  investimentos  em  praças,        

associações   e   na   Arena   Joinville.  

● Estabelecer  parcerias  e  convênios  com  entidades  que  tenham  expertise  e           

possibilidades  de  promover  atividades  esportivas  e  de  lazer  em  nosso  município,            

incentivando  os  talentos  locais  bem  como  o  desenvolvimento  de  novos  talentos            

nas   diversas   áreas   do   esporte.  

● Adequar   as   praças   esportivas,   através   de   reformas   estruturais,   ou   ampliações.  



● Criar  um  setor  na  Secretaria  de  Esportes,  para  dar  suporte  técnico  às  entidades              

quanto  a  organização  de  seus  documentos,  a  fim  de  que  estejam            

regulamentadas.  

● Estabelecer  uma  cota  de  apoio  anual  para  que  as  entidades  devidamente            

regulamentadas,   utilizem   conforme   seus   planejamentos   e   necessidades.    

  

HABITAÇÃO   

● Captar   recursos   federais   para   realizar   melhorias   em   conjuntos   habitacionais   e  

recuperar   estradas.  

● Dar   cumprimento   ao   que   preceitua   o   Plano   Municipal   de   Habitação.  

● Disponibilizar   5%   das   moradias   construídas   pela   prefeitura   de   Joinville   para  

mulheres   vítimas   de   violência   doméstica.  

● Realizar   o   mutirão   da   regularização,   fornecendo   amparo   técnico   de   profissionais  

diversos,   como   advogados   e   engenheiros,   visando   a   regularizar   imóveis   das  

famílias   e   áreas   mais   vulneráveis.  

 

  INDÚSTRIA,   COMÉRCIO   e   EMPREENDEDORISMO  

● Criar  incentivos  tributários  e  logísticos  para  suprir  a  carência  de  empregos  por             

meio   das   empresas   com   sede   em   Joinville   e   as   que   venham   se   instalar.  

● Desburocratizar  a  criação  de  novas  empresas,  fazendo  com  que  o  município  seja             

um   facilitador   de   implantação   de   novos   empreendimentos.  

● Firmar  convênio  e  parcerias  com  Universidades  e  Escolas  Técnicas  para  ministrar            

cursos   profissionalizantes   para   os   moradores   do   município.  

● Promover  a  formalização  dos  trabalhadores  informais  para  que  possam  se  inserir            

corretamente   no   mundo   do   trabalho.  

● Aumentar  a  quantidade  e  a  qualidade  dos  serviços  oferecidos  por  meio  de             

plataformas  digitais,  e  desenvolver  uma  economia  sustentável  e  criativa          

aproveitando   os   recursos,   as   competências   e   os   empreendedores   locais.  



● Incentivar  a  pesquisa  e  desenvolvimento  de  tecnologia  nos  setores  definidos           

como  estratégicos  para  o  crescimento  do  município,  inclusive  orientando-se  a           

indústria   4.0.  

● Proporcionar  às  empresas,  comércios  e  serviços,  já  existentes,  de  acordo  com  o             

seu   seguimento,   um   calendário   de   regulamentação   com   prazos   flexíveis.  

● Fiscalizar  e  regulamentar  a  ocupação  dos  espaços  públicos  de  calçadas  e  feiras             

itinerantes,   prestigiando   o   comerciante   legalizado.  

  

MEIO   AMBIENTE   /   SANEAMENTO   BÁSICO   

● Conscientizar   a   coleta   seletiva   nas   Escolas   e   consequentemente   a   população.  

● Fazer  parcerias  para  a  instalação  de  unidades  de  reciclagem  de  lixo  e             

reaproveitamento   da   compostagem.  

● Criar  o  Selo  "Amigo  do  Meio  Ambiente"  para  premiar  e  certificar  Iniciativas  de              

sustentabilidade,  ecopontos  e  planejar  o  plantio  de  árvores  e  flores,  com            

distribuição   de   mudas   e   incentivos   fiscais  

● Elaborar  e  planejar  uma  política  municipal  de  gestão  e  saneamento  ambiental,            

inclusive  fomentar  cadastro  de  associações  ou  cooperativas  de  catadores,  para  o            

recebimento   dos   materiais   reciclados.  

● Reativar  e  reformular  as  associações  rurais,  para  ofertar  cursos  de  capacitação            

com  apoio  técnico  nas  diversas  áreas:  artesanato,  agricultura  familiar,          

agronegócio,   piscicultura,   serviços   e   outros.  

● Criar  programas  de  conscientização  na  rede  municipal  de  ensino,  aproximando           

as  crianças  da  natureza,  mostrando-lhes  o  valor  e  a  importância  do  meio             

ambiente   para   o   futuro;  

 

   SEGURANÇA  

● Intervir  junto  ao  Governador  do  Estado,  para  melhorias  em  equipamentos  e            

efetivo,   e   compartilhar   a   inteligência   e   tecnologias.  



● Fortalecer  os  CONSEGs  e  incentivar  a  integração  entre  vizinhos  e  comércios,            

fomentando   assim   as   ações   das   polícias.  

● Realocação  das  verbas  de  publicidade.  Menos  propaganda  e  mais  guardas,           

equipamentos   e   viaturas,   com   presença   ostensiva   em   todos   os   bairros   da   cidade.  

● Transformar  a  Guarda  Municipal  em  Polícia  Municipal,  com  finalidade  de           

orientação  e  não  de  punição.  Tornando-a  em  uma  Autarquia,  aumentando  o            

efetivo  e  fornecendo  equipamento  de  ponta,  criando  uma  unidade  de  Ronda            

Ostensiva  (ROMU),  e  investindo  em  tecnologias  como  a  Inteligência  Artificial  e            

uso   de   Drones   no   combate   ao   crime.   

● Criação  do  Projeto  Guarda-Mirim,  através  de  parcerias  entre  público  e  privado,            

investindo  no  lazer,  na  cultura,  esporte  e  na  construção  da  cidadania  dos  nosso              

jovens,   sendo   uma   opção   a   ser   oferecida   no   contra-turno   escolar.  

● Criar  um  Centro  de  Integração  e  Controle  da  Segurança  Pública  (CISP)  para             

incorporar  conceitos  de  tecnologia  e  criar  um  departamento  de  inteligência  para  o             

combate   contra   o   crime.  

  

TRABALHO   

● Apoio  à  juventude,  desenvolvendo  ações  que  colaborem  a  inserção  no  mundo            

do  trabalho,  firmando  parcerias  com  instituições  de  ensino  e  órgãos           

governamentais   .  

● Promover  sustentabilidade,  inovação  e  a  desburocratização  para  a  abertura  de           

novos   negócios   na   cidade.  

● Divulgar  as  oportunidades  de  aquisições  municipais  voltadas  para  pequenas          

empresas   municipais.  

● Treinar  pequenos  empresários  para  estarem  preparados  para  receberem         

oportunidades,  por  meio  de  uma  estratégia  de  mobilização  para  que  eles            

preparem-se   para   fornecer.  

●   Monitorar   a   participação   de   pequenos   negócios   nas   compras.  

●   Desenvolver   licitações   e   negócios   sustentáveis   no   município.  



  

  

TRANSPORTE   E   INFRAESTRUTURA  

● Implementar  soluções  diversas  de  engenharia  de  tráfego  e  operação  do  trânsito,            

a   fim   de   promover   prioritariamente   a   segurança   e   a   fluidez.  

● Educação  no  trânsito,  priorizando  a  realização  de  palestras,  atividades  lúdicas  e            

campanhas  visando  à  mudança  comportamental  e  redução  de  acidentes,  mortos           

e   feridos   em   vias   públicas.   

● Extirpar  o  conceito  de  "indústria  das  multas”,  fixando  o  orçamento  para  o             

departamento  de  trânsito,  assim  de  fato  desvinculando  da  geração  da  receita  de             

multas  aplicadas.  Ou  seja,  mesmo  sem  aplicar  uma  única  multa,  o  departamento             

terá   vida   própria   e   investimentos.  

● Buscar  recursos  e  financiamentos  para  grandes  obras  de  mobilidade  urbana  e            

infraestrutura,  e  viabilizar  serviços  de  drenagem  e  manejo  das  águas  pluviais            

adequados   à   saúde   pública.  

● Reorganizar  os  pontos  de  ônibus,  humanizando  e  incentivando  o  uso  do            

transporte   coletivo.  

● Regulamentar  o  transporte  público  de  Vans,  com  rotas  alternativas  chegando           

próximo   às   casas   dos   cidadãos.  

● Definir  estímulos  para  recuperar  ruas  e  espaços  urbanos  e  estimular  as            

empresas  locais  a  assumirem  uma  postura  proativa  em  relação  à  conservação            

dos  equipamentos  municipais,  a  exemplo  ajardinamento  das  praças  e  zeladoria           

quadras  de  esportes,  e  ao  apoio  a  ações  de  cunho  cultural  e  desportivo,  como               

os   clubes   de   futebol,   por   exemplo.  

 

 

 



JUVENTUDE   

● Incentivar  espaços  institucionais  capazes  de  impulsionar  políticas  públicas  de          

juventude  de  forma  intersetorial,  promovendo  a  participação  de  jovens  na           

elaboração   de   projetos   para   sua   faixa   etária.  

● Aproximar  os  jovens  da  administração  municipal,  solidificando  a  coordenadoria          

da   juventude,   fortalecendo,   também,   o   Conselho   Municipal   da   Juventude.  

● Estabelecer  parcerias  com  núcleo  de  jovens  empresários  da  cidade,  estimulando           

ações  como  o  Projeto  Cidades  Inteligentes,  incentivando,  assim,  o          

empreendedorismo   entre   os   jovens   da   cidade.  

 

SAÚDE  

● Organizar  e  ampliar  a  atenção  primária  em  saúde,  reestruturando  as  estratégias            

do  programa  Saúde  da  Família  e  a  Saúde  Bucal,  e  também  aos  exames  de               

diagnósticos.  

● Garantir  a  humanização  do  atendimento  na  rede  de  saúde  pública,  assegurando            

uma  postura  de  atenção  e  cuidado  que  responda  efetivamente  às  expectativas            

da   população,   conforme   cada   bairro   demandar.  

● Apoiar  a  autonomia  do  Conselho  Municipal  de  Saúde:  capacitar  os  conselheiros,            

incentivar  a  participação  em  eventos  de  saúde  pública  e  apoiar  as  iniciativas  dos              

projetos.  

● Rever  junto  ao  Estado  a  lista  de  medicamentos  de  alto  custo  e  medicamentos              

excepcionais.  

● Investir  nos  serviços  de  fisioterapia,  estruturando-os  com  equipamentos         

modernos  e  piscina  para  atividades  como  fisioterapia  aquática.  Além  de           

transporte  exclusivo,  para  efetuar  o  transporte  dos  usuários  que  não  podem  se             

locomover   e   disponibilizar   a   assistência   residencial.  

● Assegurar  o  suporte  técnico  e  modernizar  o  serviço  dos  agentes  comunitários  de             

saúde   e   dos   agentes   de   endemias.  



SAUDE   ANIMAL   

● Viabilizar  o  Hospital  Veterinário  por  meio  de  parceria  público-privada  e  manter  o             

Centro  de  Zoonose  com  políticas  de  atendimento  e  castrações  dos  animais  de             

rua   com   parceria   de   ONGs;   

● Criar   a   Rede   de   Cuidados   Animais   (RCA)   a   fim   de   combater   maus-tratos.   

● Elaborar  parcerias  com  instituições  de  ensino,  pesquisa  e  de  proteção  aos            

animais,  buscando  alternativas  para  o  controle  populacional  de  cães  e  gatos  na             

cidade,   inclusive   incentivando   a   adoção   responsável.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


