
Plano de Trabalho 

IVANDRO DE SOUZA – PREFEITO 2021 a 2024 

Aliança por Joinville 

 

Visão : 

“Reconectar Joinville com a sua gente, promovendo o desenvolvimento econômico, social e cultural, resgatando o 

orgulho em trabalhar e viver aqui.” 

 

Plano:  

Na intenção de articular a sociedade Joinvilense, apresenta-se neste documento a proposição elaborada com 

dinâmicas de escuta ativa, compartilhamento de ideais e muito compromisso com a sua gente, onde técnicos 

renomados, sociedade civil e membros de movimentos ativos foram ouvidos e traduzidos nas seguintes 

prerrogativas de governo: 

 

1. ECONOMIA FORTE: 

Associada ao setor econômico da cidade, abrangendo as funções e atividades relacionadas ao mercado de 

trabalho e às micro, pequenas e grandes empresas. Inclui-se ainda nessa dimensão a inovação e 

empreendedorismo, no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias de ponta, à  produtividade e à 

flexibilidade do mercado de trabalho a fim de promover a integração entre a economia local e a global. Essa 

dimensão esta associada à vitalidade e à competitividade da cidade.  

 

2. PESSOAS FELIZES: 

Vários fatores podem interferir na qualidade de vida das Pessoas, tais como o acesso: à educação, saúde, 

cultura, lazer, segurança, esporte, dentre muitos outros. Entende-se que, devido à sua abrangência e 

importância, será tratada de forma excepcional, considerando os diversos fatores que a impactam, como: 

existência de equipamentos culturais; condições de vida saudável; segurança individual e coletiva; qualidade 

habitacional; equipamentos para educação; roteiros turísticos; coesão social, fortalecimento das conexões 

sociais; entre outros.  

  

3. ADMINISTRAÇÃO SÉRIA: 

Abrangendo os serviços sociais e públicos, administração plena dos recurso, a transparência de governo e as 

ações participativas. A governança inteligente visa à maior influência da população na tomada de decisões, a 

partir do uso de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC que permitam a interação 

entre a  sociedade e o governo. Essa Governança abrange uma ampla gama de tecnologias, pessoas, políticas, 

práticas, recursos, normas sociais e informações, apoiando atividades e ações do poder público, com 

ferramentas de fácil manipulação para dar acesso a uma gama cada vez maior de pessoas, com diferentes 

níveis de instrução, tornando-se realmente eficazes e democráticas.  



 

 

As três prerrogativas de governo: Economia Forte, Pessoas Felizes e Administração Séria, serão promovidas a partir 

dos seguintes temas:  

Tema Metas Estratégicas Ações 
1. PLANEJAMENTO 

URBANO / SMART CITIES 
/ MOBILIDADE 

 

Priorizar e Modernizar o 
Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana 
(Gestão Inteligente do 
trânsito) 

• Regulamentar os Modos de Deslocamento; 

• Gerenciar e Fiscalizar o transporte coletivo; 

• Avaliar a implantação dos corredores de ônibus – BRT; 

• Adequar todo o sistema de transporte público urbano às condições 
de acessibilidade, composto por veículos, pontos de parada, terminais 
e equipamentos urbanos, grade de horários e itinerários; 

• Promover uma nova política de circulação viária na cidade, dando 
prioridade ao transporte coletivo de qualidade;  

• Ampliar os corredores exclusivos ou preferenciais para o transporte 
coletivo 

• Adequar o horário de funcionamento da cidade, diluindo a 
concentração dos picos de circulação; 

• Criar mecanismo de incentivo a modais leves (pedestres, bicicletas e 
patinetes); 

• Proteger e ampliar os espaços destinados às ciclovias e ciclo faixas, 
deixando-os integrados ao sistema de transportes; 

• Priorizar os modos de transportes não motorizados e dos serviços de 
transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

• Implantar zona azul digital; 

• Reavaliar os locais de estacionamento nos logradouros e incluir vagas 
rápidas;  

• Implantar área para estacionamento de automóveis e bicicletários 
junto aos Terminais de Integração; 

• Incentivar o uso de combustíveis menos poluentes e controle da 
poluição;  

Desenvolver Plano Rua 
Completa (Recuperação 
e modernização de ruas)  

• Realizar e implantar um programa de pavimentação de ruas;  

• Desenvolver e implantar um programa de acessibilidade e passeios; 

Desenvolver Projeto 
para Novos acessos à 
Cidade e reordenamento 
do fluxo; 
 

• Revitalizar os Principais acessos da Cidade  

• Implantar binários; 

• Implantar sinalizações na Cidade; 
 

  

Tema Metas Estratégicas Ações 
2. DESENVOLVIMENTO 

ECONOMIA E ATRAÇÃO 
INVESTIMENTO 

 
 

Desenvolver Plano 
Econômico Por região 
 

• Implementar um Plano Diretor que contemplará, além da 
abordagem urbanístico-ambiental, ações estratégicas com 
abrangência municipal e integração regional, baseado na participação 
popular, na função social da propriedade, no resgate da cidadania e 
no reconhecimento da cidade real; 

• Assegurar a participação direta da população em todas as fases do 
processo de gestão democrática da Política Urbana de Joinville; 

• Estruturar um sistema municipal de informações sociais, culturais, 
econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-
territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, 
imobiliárias e outras de relevante interesse; 

• Atualizar o diagnóstico das condições sócio-econômicas e 
ambientais no município, quantificando e identificando os problemas 
nas áreas de risco, loteamentos irregulares, assentamentos 
subnormais e áreas de preservação ambiental ocupadas; 

• Rever, simplificar e consolidar a legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, de modo a assegurar a função social da 
propriedade urbana; 



• Definir um novo macrozoneamento do território, identificando as 
áreas prioritárias e restritas para o incremento da ocupação e do 
adensamento, priorizando o crescimento da cidade na área já 
urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e equipamentos e 
consolidando poli-núcleos urbanos; 

• Aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, 
especialmente o Estudo de Impacto de Vizinhança, para que se possa 
fazer a mediação entre os interesses privados e o direito à qualidade 
de vida urbana; 

• Revitalizar equipamentos históricos preservando a identidade dos 
bairros e valorizando as características de sua história, organização 
social e cultura, sempre em parceria com a iniciativa privada; 

• Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, objetivando 
diagnosticar a situação das áreas já disponíveis (praças, parques etc.) 
e projetar novos espaços com arborização adequada baseado na boa 
técnica de paisagismo; 

• Criar estratégia de atividades dos diversos organismos públicos e 
privados que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de 
inovação em prol da municipalidade. 

Desenvolver o Projeto 
“Waterfront” Baia da 
Babitonga; 
 

• Implantar política de uso e ocupação junto à orla marítima na Baia 
da Babitonga (insular e continental) assegurando resgate cultural, 
acessibilidade pública e infraestrutura qualificada compatível com 
seus condicionantes ambientais; 

• Implementar parcerias para realizar o resgate histórico das 
comunidades pesqueiras com o objetivo de preservar a cultura local, 
integrando-as aos serviços da Baia da Babitonga; 
 

Desenvolver um 
programa ambicioso de 
atração de novas 
empresas e manutenção 
das atuais 

• Criar o escritório de captação de empresas e investimentos 
econômicos para a região; 

• Fomentar e fortalecer o micro-crédito e parcerias público-privada; 

• Incentivar o cooperativismo por meio de oficinas e feira do 
empreendedor; 

• Criar espaços públicos “Coworking”; 

• Incentivar a preparação de profissionais para a Indústria 4.0; 

• Criar ambientes “hub tech”. 

Desenvolver um 
Programa de 
Agronegócio e 
agricultura familiar  

• Incentivar a produção de flores e a reprodução da flora nativa, 
visando a manutenção dos ecossistemas naturais e a formação do 
Mercado da Flora, incorporando-o às rotas turísticas; 

• Incentivar a horticultura sem agrotóxicos com a implantação do selo 
de produtos de Joinville, a implantação de hortas escolares e a 
utilização de produtos orgânicos na merenda escolar; 

• Criar o Programa de Abastecimento Comunitário com produtos da 
piscicultura; 

• Incentivar e dinamizar Feiras Livres e Feiras Orgânicas e 
Agroecológicas no centro e nos bairros; 

• Apoiar o produtor artesanal, fornecendo assistência técnica e 
facilitando o acesso a linhas de crédito compatíveis - Agricultura; 

• Investir na demarcação física dos limites das Unidades de 
Conservação do município, apoiando o Plano de Manejo, promovendo 
a regularização fundiária dos imóveis e intensificando as ações de 
educação ambiental nas áreas; 

• Atuar permanentemente na área da educação ambiental; 

3. SAÚDE 
 

Desenvolver um 
Programa de Saúde 
Digital e Informatizada 
 

• Atuar para viabilizar a Federalização do Hospital Municipal São José; 

• Criar a agenda e diagnóstico do cidadão digital; 

• Fortalecer o Programa Saúde da Família; 

• Credenciar as redes privadas e sem fins lucrativos para consultas de 
especialidades; 

• Ampliação da capacidade de atendimento das UPA’s; 

• Manter estoques suficientes de medicamentos e logística de 
distribuição; 



• Melhorar o controle e rapidez para o atendimento, consultas, 
exames, bem como o acesso aos profissionais especialistas; 

• Fortalecimento da gestão e da prestação do Sistema Municipal de 
Vigilância em Saúde, no que se refere à vigilância alimentar e 
nutricional, epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do 
trabalhador e do laboratório municipal de saúde; 

• Qualificar a gestão do sistema de saúde e da Secretaria de Saúde, 
com ênfase no financiamento, na administração e capacitação de 
recursos humanos, na tecnologia da informação e da comunicação e 
no diálogo com servidores e comunidade; 

• Implantar programa de atenção domiciliar, promovendo a saúde, 
prevenindo e tratando de doenças em  domicilio,  integrando  as 
redes de atenção à  saúde, através da estratégia de saúde da  família; 

Desenvolver um 
Programa para Ampliar a 
Rede de Saúde 

• Modernizar equipamentos clínicos e hospitalares; 

• Buscar parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde para 
melhorar o funcionamento dos hospitais com ênfase no atendimento 
das urgências e emergências e na referência para o SAMU; 

• Buscar parcerias nas esferas estadual e federal para realizar e 
aprofundar estudos com vistas à elaboração de um plano de cargos 
para o SUS; 

• Construir e equipar novos centros de saúde em regiões que tenham 
deficiência de atendimentos, em parceria com o Ministério da Saúde; 

• Implementar ações de bem estar animal, difundindo o tratamento 
ético e respeito aos ambientes, em parceria com as universidades. 

  

  

4. EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

 

  

Desenvolver um 
programa que atenda a 
demanda de Educação 
Básica de Joinville 

• Criar e credenciar Centros de Educação Infantil para atender a 
demanda; 

• Implantar o programa pedagógico e psiquiátrico nas escolas; 

• Garantir a acessibilidade nas Escolas; 

• Reduzir a Vulnerabilidade nas Escolas em locais inseguros; 

• Garantir atendimento aos alunos com necessidades especiais; 

• Desenvolver um programa de manutenção das escolas e 
corresponsabilidades; 

• Criar um Centro de Capacitação e Valorização de Professores; 

• Reeditar o Programa Aluno Guia em parceria com as empresas; 

• Incrementar as Bibliotecas nas escolas e Bibliotecas Digitais; 

• Priorizar o programa de Escola Integral; 

• Implantar programas de ensino bilíngue e intercâmbios nas escolas; 

• Ampliar a rede municipal e credenciar escolas particulares para 
garantir vagas suficientes para o atendimento do município; 

• Melhorar as condições de trabalho dos professores, viabilizar 
salários compatíveis, estabelecer agenda positiva com diretores de 
escolas; 

• Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares 
municipais para o desenvolvimento da educação integral e ampliação 
da jornada escolar; 

• Construir, reformar e equipar laboratórios de aprendizagem 
avançada; 

• Promover parcerias com as Associações de Pais e Professores - APP 
para a utilização dos espaços públicos, voltados a integração entre 
comunidades e difusão do esporte, da cultura e lazer. 

Desenvolver Programa 
de Educação 
Profissionalizante 

• Ampliar o atendimento com cursos profissionalizantes, vocacionais, 
em tempo integral; 

• Criar Programa de Valorização da Juventude; 

• Criar parcerias com as escolas particulares no atendimento dos 
alunos de escolas públicas; 

• Criar o PROUNI – Programa Universidade para Todos - do Munícipio. 



  

  

5. SEGURANÇA 
 

Desenvolver Programa 
de Segurança do cidadão 
Integrada entre as 
Forças Polícias e de 
Segurança. 

• Implantar um Protocolo Multisetorial de Vítimas de Violência; 

• Intensificar a segurança nas áreas com maior incidência de violência 
por toda a cidade;  

• Criar programas que promovam a segurança no perímetro das 
escolas e combate ao assédio as crianças e jovens; 

• Intensificar a participação da Guarda Municipal, no auxílio as 
crianças no entorno das escolas públicas em especial na travessia de 
ruas nos horários de entrada e saída da escola, integrando o projeto 
Aluno Guia; 

• Viabilizar projeto de parceria e integração com as empresas de 
segurança privada; 

• Implementar faixas de pedestres elevadas; 

• Utilizar as unidades móveis da guarda municipal em pontos de 
maiores suscetibilidades de crimes; 

• Ampliar o policiamento ostensivo, como programas de ronda 24 
horas; 

• Implantar o monitoramento remoto e GPS Rural; 

• Intensificar a participação da Guarda Municipal no controle e 
fiscalização do transito; 

• Aumento das unidades de vigilância eletrônica e manutenção 
permanente destas; 

• Fiscalizar imóveis abandonados e intimar seus proprietários; 

• Coibir invasões nas periferias. 

 •  

6. ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CIDADANIA 

 

Desenvolver Programa 
de Assistência Social e 
Cidadania 

• Criar Centros da Cidadania nos Bairros; 

• Criar programa de Moradia Digna; 

• Reimplantar programa de Tele Assistência a Idosos; 

• Ampliar a atenção aos centros de acolhimento para andarilhos; 

• Criar programa de regularização de áreas invadidas; 

• Criar programa de resgate para crianças e jovens em 
vulnerabilidade através do esporte; 

•  Potencializar em caráter emergencial o serviço (Programa de 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos) para atendimento 
às crianças e adolescentes vítimas de violência; 

• Apoiar a criação de abrigos para Mulheres Vítimas de Violência, e 
em Situação Vulnerável; 

• Estruturar e ampliar a oferta de atendimento ao CREAS (Centro de 
Referência para População em Situação de Rua); 

• Apoiar a criação de Centros temáticos para Pessoas Idosas, em 
parceria com a Secretaria de Saúde, para que os idosos passem o dia 
recebendo atendimento psicossocial e da área da saúde. 

   

7. CULTURA 
 

Desenvolver o Projeto 
“Cidade dos Príncipes” 

• Valorizar o Patrimônio Material e Cultural da cidade; 

• Revitalizar o espaço “Estação” como espaço cultural permanente; 

• Criar espaços culturais e bibliotecas abertas nos bairros; 

• Criar projeto de resgate da Cidadela Antártica; 

• Resgate dos Museus e Sítios Históricos. 

Desenvolver o Projeto 
“Cidade da Dança” 

• Resgatar o Festival de Dança para o Joinvilenses; 

• Promover e incentivar iniciativas de Dança durante todo o ano e por 
toda a cidade. 

Desenvolver o Projeto 
Cidade das Flores 

• Promover o turismo rural com visitas guiadas; 

• Resgatar as atividades relacionadas ao cultivo das flores e incentivo 
a “Festa das Flores”; 

• Resgatar o status de “Cidade das Flores”; 

Desenvolver Projeto 
Cultura como direito e 
resgate do cidadão 

• Implantar calendário de festas de Joinville; 

• Criar eventos dominicais; 

• Criar espaços para manifestações culturais; 



 • Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes 
culturais visando à qualificação da produção artística e cultural na 
cidade, aliada às novas tecnologias de informação e comunicação; 

• Adotar a Economia Criativa como uma das estratégias de 
desenvolvimento para Joinville; 

• Fomentar o empreendedorismo e valorizar a moda, o design, as 
artes urbanas, o grafite e a gastronomia, entre outras expressões 
culturais da atualidade, ligadas a atividades criativas, fortalecendo a 
economia da cultura; 

• Estabelecer parcerias e convênios para apoio aos  projetos  de 
iniciativas não governamentais que tenham relevância sociocultural, 
visando intensificar e  qualificar  a  agenda  cultural de Joinville; 

• Estimular e apoiar a produção de publicações sobre a história, a 
cultura e as artes, bem como a produção de material de formação e 
divulgação, nos mais diversos canais de comunicação sobre o universo 
cultural de Joinville; 

• Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão, fazendo 
com que, junto com a Educação, a Saúde e a Ciência e Tecnologia, seja 
um importante vetor de transformação social para a construção de 
uma cidade melhor para as futuras gerações; 

• Fortalecer a transversalidade da cultura nas diversas políticas 
públicas municipais, especialmente nas áreas da Educação, 
Desenvolvimento Social, Planejamento Urbano, Turismo, Saúde e 
Segurança Pública; 

• Fortalecer parcerias e/ou convênios com outras instituições para 
promoção de programas, projetos e ações voltadas à cultura 
inclusiva, proporcionando que pessoas com cegueira, baixa visão, 
surdez, deficiência mental ou física, autismo, entre outras situações, 
tenham acesso aos bens, produtos e serviços da cultura, dentro dos 
princípios de respeito e igualdade; 

• Promover programas e ações que assegurem o acesso aos bens, 
serviços e produtos da cultura, e a liberdade de expressão de grupos 
minoritários e comunidades em situações de exclusão social ou de 
vulnerabilidade, ou ainda que envolvam questões de gênero, 
orientação sexual e etnia. 

8. ESPORTE  
 

Desenvolver um 
Programa de Incentivo 

ao Esporte no Município 
 

• Recuperar e implantar Parques e Praças com espaços 
poliesportivos; 

• Criar um Plano Diretor do Esporte mapeando todos os espaços já 
existentes na cidade para a prática de esportes, criando setores 
reaparelhados para cada modalidade em parceria com as áreas 
recreativas das empresas e criando uma grande parceria com a 
comunidade esportiva e as empresas de Joinville; 

• Promover Jogos Escolares Infantis e Juvenis; 

• Promover a democratização do uso da Arena Joinville; 

• Dar novo significado aos Ginásios Ivan Rodrigues e Abel Schulz para 
devolvê-los à comunidade; 

• Converter espaços ociosos em áreas de esporte e lazer (ex. 
Estacionamento do Centreventos); 

• Criar projeto sustentável para lazer esportes no entorno da Arena; 

• Resgatar jovens em vulnerabilidade com o esporte; 

• Reformular o Parque Caieiras para atividades ao ar livre; 

• Implantar um Programa para Esporte de Alto Rendimento; 

• Criar um Parque no Aventureiro; 

• Revitalizar o Estádio Municipal; 

• Desenvolver projetos esportivos de inclusão social; 

• Desenvolver projetos de formação esportiva; 

• Implantar projetos para pessoas com deficiências; 

• Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como 
área de prática; 



• Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com 
as áreas da educação, saúde e segurança pública; 

• Orientar os atletas de ponta com relação a ações de marketing 
esportivo; 

• Priorizar a realização de competições de modalidades onde haja 
atletas locais de destaque, aumentando o potencial de atração de 
novos praticantes; 

• Viabilizar apoio em treinamento e competição a atletas de ponta; 

• Priorizar a criação de espaços de lazer em áreas carentes, com a 
construção de mesas de dominó e xadrez, pistas de skate, quadras de 
basquete de rua etc.; 

• Incentivar a realização de competições nos bairros, como corridas 
de rua, natação em clubes e academias, etc. 

   

9. AGRICULTURA 
PISCICULTURA 

 

Desenvolver um 
Programa de Incentivo a 
Agricultura e Piscicultura 
no Município 
 

• Promover um grande programa de Hortas Comunitárias em todos 
os bairros da cidade; 

• Incentivar a produção de produtos fitoterápicos; 

• Criar mecanismo de apoio a aquisição de “Patrulha Agrícola 
Mecanizada”; 

• Criar incentivo das ações do CEASA e Feiras Livres; 

• Avaliar a reativação da Fundação 25 de Julho; 

• Promover e licenciar produtos orgânicos e rurais; 

• Incentivar a agricultura familiar através da garantia de fornecimento 
da merenda escola; 

• Promover a educação para a agricultura. 

   

10. GESTÃO, 
GOVERNANÇA e 
ZELADORIA 

 

Desenvolver um Plano 
de Administração 
Moderno e Eficaz para o 
Município  

• Tratar a zeladoria como Prioridade em Joinville; 

• Reimplantar o “Caminhão do Capricho”, com equipes de 
manutenção e asseamento das ruas e dos espaços públicos que,  com 
o engajamento da comunidade e iniciativa privada auxiliará no resgate 
da autoestima da cidade; 

•  Valorizar o quadro técnico dos servidores na estrutura de gestão; 

• Manter o diálogo com os servidores; 

• Capacitar os colaboradores para atuarem com as novas tecnologias; 

• Descentralizar a administração nos bairros; 

• Ampliar o debate para elaboração do PPA e LDO; 

• Integrar os Sistemas para liberação de novas empresas e 
investimentos – Prefeitura Digital; 

• Criar espaços “Coworking Público” em parceria com as estruturas já 
existentes; 

• Desenvolver a marca “Joinville”; 

• Criar um Centro Digital da Cidade para coordenar alianças nacionais 
e  internacionais de cidades inteligentes e conectar planejadores 
urbanos, CDOs, empresas públicas e provedores de soluções, afim de 
preparar e implementar estratégias digitais para cidade reunindo 
recursos por meio das plataformas de informação e atrair fontes de 
investimentos para implementação dos projetos; 

• Promover o compartilhamento de conhecimento por meio de 
eventos e workshops regionais, nacionais e internacionais reunindo 
tomadores de decisão e profissionais para facilitar o aprendizado, 
promoverem a troca de conhecimento e ajudar a construir 
capacidades. 

• Desenvolver projetos de incentivos às tecnologias voltadas ao 
desenvolvimento sustentável por meio dos Arranjos Promotores de 
Inovação; 

• Instituir políticas para implementar estratégias digitais claras aliadas 
a uma cultura e a uma liderança para impulsionar a transformação 
digital do governo municipal;  

• Potencializar a eficiência da administração pública por meio da 
transformação digital de processos digitais para que a população 



tenha acesso a mais mecanismos de transparência e cobrança do 
governo, com serviços públicos aprimorados; 

• Redesenhar os serviços ao cidadão com o design de serviços 
digitais;  

• Fomentar a implantação de infraestrutura para Cidade Digital, com 
Rede de Fibra Óptica de alta velocidade e Internet Comunitária, além 
de promover projetos de concessões de ativos públicos para 
proverem infraestruturas de conectividade para a cidade;  

• Ampliar os Centros de Inclusão Digital e torná-los acessíveis a 
população. 

• Fomentar junto a iniciativa privada e a comunidade a implantação 
de Laboratórios (Living Lab) voltado à pesquisa tecnológica; 

• Incentivar a criação de espaços de aprendizagem, que estimulem a 
criatividade e inovação, conhecidos como FabLabs;  

• Instrumentar e planejar a criação de um Centro Integrado de 
Monitoramento de Operações da Cidade;  

• Implementar, fomentar e estruturar a governança e a construção de 
uma plataforma de Dados Abertos (open data) a fim de facilitar o 
desenvolvimento de soluções inteligentes;  

• Estruturar o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Joinville; 

• Estimular e fortalecer o perfil econômico intensivo em 
conhecimento, inovação e criatividade em parceria com instituições 
nacionais e internacionais com foco em cidades inteligentes; 

• Fomentar e amplificar Programas de Competitividade e Inovação, 
através de incentivos para inovação e economia criativa; 

• Credenciamento de empresas para prestar serviços (poda de 
árvores, pavimentação comunitária, dentre outras.) 

   

11. TURISMO/EVENTOS/ 
ENTRETENIMENTO 

 

Desenvolver um Plano 
de Turismo para o 
Município 

• Incentivar e promover o turismo urbano e rural com visitas guiadas; 

• Atrair e estimular eventos (esporte, cultura, festas e negócios); 

• Criar o Parque Vigorelli; 

• Promover a  articulação  intersetorial  e  interinstitucional, visando 
garantir a infraestrutura adequada ao município e região, de acordo  
com os princípios do planejamento, da sustentabilidade e da 
participação social; 

• Incentivar a capacitação dos guias de turismo, de acordo com as 
necessidades de segmentação do setor; 

• Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos; 

• Organizar um banco de dados com informações sobre produções 
artísticas e culturais, produtores e serviços correlatos; 

• Aperfeiçoar a divulgação do calendário de eventos da cidade; 

• Priorizar a captação e realização de grandes eventos esportivos; 

• Promover a utilização dos espaços da Baia da Babitonga, com 
equipamentos urbanos e estimulo a criação de via gastronômica. 

  •  

12. MEIO AMBIENTE  
(SANEAMENTO) 

 

Desenvolver o Plano 
Municipal do Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sutentável 

• Criar o programa “Cidade Verde” com o plantio de árvores nas ruas 
e terrenos particulares; 

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

• Buscar incentivos para fomentar a implementação de uma usina de 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Exigir da companhia do serviço a expansão da oferta de serviços de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água em velocidade 
compatível com o crescimento da cidade; 

• Articular com os municípios da AMUNESC a utilização dos recursos 
hídricos disponíveis para abastecimento e apoio ao Comitê de Bacias 
Hidrográficas da região de Joinville nas ações de proteção e controle 
do manancial; 



• Elaborar projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento 
sanitário em regiões isoladas, que por razões técnicas não haja 
viabilidade de integração à rede pública de coleta e tratamento ou de 
utilização de sistema individual; 

• Elaborar estudo de redução de maus odores e desenvolvimento de 
tecnologias para desodorização das estações de tratamento de esgoto 
e dos córregos; 

• Conscientizar a população por meio de campanhas educativas sobre 
a importância da regularização das ligações na rede de esgoto e 
consequências negativas das ligações irregulares; 

• Conscientizar a população, por meio de campanhas educativas 
permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos 
sólidos na fonte, a importância da separação, acondicionamento e 
disposição adequada dos rejeitos coletados; 

• Promover a cooperação técnico-científica dos setores públicos e 
privados para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, 
métodos, processos e tecnologias de reciclagem, reutilização e 
tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados; 

• Fortalecer o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis 
para aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta 
convencional; 

• Fomentar a implantação de uma unidade de tratamento de 
resíduos orgânicos, como compostagem/ vermicompostagem e/ou 
digestão anaeróbia/bioenergia; 

• Otimizar os roteiros de coleta especial, varrição e limpeza de ruas, 
com alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido. 

• Estudar a disponibilidade de novas áreas para a destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos, priorizando a identificação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas; 

• Implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria 
permanente no sistema de microdrenagem e macrodrenagem; 

• Elaborar plano para realização de limpeza e desassoreamento nos 
rios utilizados pelo sistema de drenagem e reflorestamento de suas 
margens; 

• Projetar e implantar sistema de infiltração e detenção de águas 
pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco 
de inundação; 

• Elaborar projetos visando à minimização de inundações nas áreas 
delimitadas de alto risco de inundação; 

• Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada 
com a Defesa Civil. 

   

 


