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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
I - Redução da estrutura pública por meio da requalificação das secretarias municipais por              
especialidade: 
 

A. Fusão das Secretarias de Habitação (SEHAB) e Assistência Social (SAS) em uma            
única Secretaria de Bem-Estar e Família (SEBEF). 
 

B. Requalificar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) alocando parte dos            
setores que tratam de controle construtivo e licenciamentos nas Secretarias de           
Desenvolvimento (SEDESEN) e de Infraestrutura (SEINFRA). Também elaborando        
planos para a implantação da autodeclaração. 
 

C. Requalificar a Secretaria Desenvolvimento (SEDESEN) realocando o planejamento        
urbanístico de infraestrutura e mobilidade junto à Secretaria de Infraestrutura Urbana           
(SEINFRA), que se dedicará ao Planejamento e Execução de projetos urbanísticos. 
 

D. Fundir a Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) a Secretaria de Esportes            
(SESPORTE), criando uma única estrutura de Esporte e Cultura, a Secretaria de            
Esporte e Cultura (SEC).  
 

E. Criar a Diretoria Especial de Articulação, Integração e Expansão junto à SEGOV            
para buscar investimentos e captar recursos. 
 

F. Criar a Diretoria Especial de Turismo vinculada à SEGOV para desenvolvimento do            
segmento junto às demais secretarias envolvidas. 
 

G. Criação do Grupo de Planejamentos Superiores (GPS), um grupo de pessoas           
notáveis, autogerido, composto por voluntários que serão consultados em situações          
diversas.  
 

H. Alocar a Central de Atendimento do Serviço Funerário de Joinville (CASERF) junto à             
estrutura da nova Secretaria de Bem-Estar e Família (SEBEF).  
 

I. Atrair empresas por meio da Diretoria Especial de Articulação, Integração e           
Expansão, visando o desenvolvimento, geração de empregos e investimentos. 
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ESPORTE E CULTURA 
 
II - Esporte e Cultura como desenvolvimento regional: 
 

A. Fomentar eventos esportivos e culturais, visando o desenvolvimento do lazer e           
entretenimento municipal, além da geração de empregos diretos e indiretos. 
 

B. Incentivar a instalação de pequenos empreendimentos nos espaços esportivos e          
culturais pertencentes ao município, possibilitando o fornecimento de alimentos e          
produtos relacionados com a necessidade desses locais. 
 

C. Manter o Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte que visa dar condições             
para os nossos atletas de todas as modalidades representarem a cidade em            
eventos. 
 

D. Cuidar das academias da melhor idade e providenciar a implantação de novas            
estações de exercícios nos bairros. 

 
E. Manter e impulsionar a Fundação Cultural de Joinville para ser um fomentador da             

cultura municipal, por intermédio da captação de recursos.  
 

F. Tornar o SIMDEC (Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura) novamente          
acessível aos artistas e produtores, concretizando seu objetivo original, que é o            
desenvolvimento da cultura de Joinville. 
 

G. Resgatar e proporcionar projetos para os esportes tradicionais de Joinville (Náuticos,           
Tiro Esportivo, Bolão e Bocha), além de incentivar novas modalidades. 
 

H. Dar continuidade ao projeto da Areninha Joinville e captar recursos para execução            
da obra, que fará parte do Complexo Arena Joinville. 
 

I. Manter as Olimpíadas da Melhor Idade, do Copão Kurt Meinert e da Gincana de              
Pesca Infantil, além de assegurar condições de trabalho aos profissionais envolvidos           
na realização desses eventos. 
 

J. Incentivar os Jogos Industriais, os Jogos Universitários e Jogos Escolares. 
 

K. Capacitar as associações e ligas para assuntos relacionados a administração,          
captação e regularização destas organizações. 
 

L. Elaborar projetos de cessão de espaços dos museus para associações e entidades            
ligadas ao setor. 
 

M. Resgatar a Caravana da Cultura, utilizando as escolas como centros de promoção. 
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N. Manter a Feira do Príncipe e incentivar a realização de feiras nos bairros com apoio               
da prefeitura. 
 

MEIO AMBIENTE 
 
III - Requalificação Ambiental Municipal por meio do desenvolvimento de ações prioritárias            
de preservação, recuperação, controle e monitoramento de unidades de conservação e           
espaços públicos: 
 

A. Elaboração e revisão dos planos de manejo das unidades de conservação do            
município, objetivando o desenvolvimento sustentável de cada comunidade. 
 

B. Elaboração de projeto para descontaminação e navegabilidade do Rio Cachoeira no           
trajeto entre a Rua Max Colin e a Baía da Babitonga, com finalidade ambiental,              
educacional e turística. 
 

C. Elaboração de projeto para usina de beneficiamento de lixo para geração de            
energia, absorvendo passivo residual dos aterros sanitário e industrial. 
 

D. Criação de parques municipais para contemplação e preservação        
histórico-ambiental, por meio de incentivos municipais ao tombamento histórico,         
restauro e preservação.  
 

E. Elaborar benefícios à preservação ambiental de biomas, rios e nascentes por meio            
da implantação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 
 

F. Ampliação e fortalecimento das parcerias público-privadas para desenvolvimento de         
projetos ambientais e de proteção animal. 
 

G. Implantação do Projeto Pegada Ecológica, ação conjunta entre secretarias para          
desenvolvimento sustentável e incentivo de projetos locais.  
 

H. Fortalecimento dos mecanismos de preservação do Cinturão Verde Municipal e da           
Cota-40 como mecanismos de contenção natural da expansão urbana         
descontrolada.  
 

I. Fortalecimento da parceria entre União, Estado e municípios para a manutenção,           
requalificação e preservação de uso sustentável de rios, mangues e restingas           
(balneabilidade). 
 

J. Resgatar e atualizar o Programa Parceria Verde e direcioná-lo ao novo momento            
municipal para conservação, manutenção e embelezamento de praças, parques e          
jardins públicos. 
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AGRICULTURA  
 
IV - Recriação da Fundação 25 de Julho, visando a melhoria da qualidade de vida do                
agricultor, além de desenvolver ações de incentivo para a permanência das famílias            
microprodutoras no campo e consequente preservação do cinturão verde. 
 

A. Desenvolvimento da agricultura urbana por meio do programa de hortas          
comunitárias nos bairros, com incentivos técnicos e materiais. 

 
B. Incentivo ao Saneamento Rural Doméstico (SRD) por meio da instalação de fossas            

sépticas nas propriedades para controle e neutralização de dejetos. 
 

C. Incentivo a emissão da Nota Fiscal Rural pelo microprodutor familiar. 
 

D. Promover o turismo e empreendedorismo rural. 
 

E. Elaborar projeto para viabilidade da criação do Círculo de Máquinas e Implementos            
Agrícolas, que beneficiará os pequenos produtores rurais. 
 

F. Captar recursos federais para desenvolvimento da área rural do município. 
 

G. Valorização e incentivo ao profissional do agronegócio, seja ele pessoa jurídica,           
profissional liberal ou microprodutor rural. 
 

  



Plano 51 - Joinville, Joinville acima de Todos! 

BEM-ESTAR E FAMÍLIA 
 
V - Criação de diretorias especializadas nas áreas derivadas do bem-estar municipal: 
 
Diretoria da Mulher 
 

A. Ampliação das ações de apoio à mulher em Joinville: 
 

A.1. Apoio a Associação de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência. 
A.2. Incentivar junto a SED a conscientização das crianças sobre o tema. 
 

B. Realização de parcerias com outros órgãos na capacitação de mulheres          
empreendedoras. 
 

C. Incentivar o protagonismo da mulher nas reivindicações municipais. 
 

Diretoria da Habitação 
 

A. Aprimorar o programa de regularização fundiária e implementar programa de          
reurbanização social.  
 

B. Criar o Programa de Habitação Popular. 
 
Diretoria do Idoso 

 
A. Auxiliar os idosos nos procedimentos administrativos junto à prefeitura com um           

atendimento humanizado e informatizado. 
 

B. Fazer parte do processo de desenvolvimento e de construção de novas estruturas            
da prefeitura, visando a futura adaptação destes espaços para o público idoso. 
 

C. Promover e elaborar programas de integração do idoso por meio de cursos,            
atividades esportivas e capacitação tecnológica, elevando sua autoestima.  

 
Diretoria de Assistência Social  
 

A. Facilitar os caminhos para capacitação profissional e acolhimento das pessoas em           
situação de rua e estabelecer metas para desenvolvimento do indivíduo.  
 

B. Auxiliar pessoas em vulnerabilidade social nos procedimentos administrativos        
necessários. 
 

C. Elaborar material informativo de todas as requisições frequentes, a fim de propiciar            
autonomia às pessoas que procuram a Assistência Social. 
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GESTÃO DE PESSOAS 
 
VI - Apoio e valorização do servidor público: 
 

A. Apoio jurídico ao servidor de carreira, comissionado e pensionista em assuntos           
relacionados ao exercício da profissão, desde que não conflitantes com o disposto            
na legislação vigente. 
 

B. Exigir dos comissionados qualificação adequada para execução do trabalho que o           
cargo requer. 
 

C. Educação continuada dos servidores. 
 

D. Melhoria das condições gerais de trabalho para adequada prestação de serviços à            
população. 
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EDUCAÇÃO 
 
VII - Melhoria na estrutura básica de ensino do município: 
 

A. Ampliar oferta de vagas: 
A.1. Ofertar no primeiro ano 2 mil vagas em Centros de Educação Infantil (CEIs). 
A. 2. Ofertar 700 novas vagas por ano no ensino fundamental 1 e 2. 
 

B. Disponibilizar a educação continuada ao corpo docente, por intermédio de professor           
multiplicador, contratação de profissional e aproveitamento de servidores municipais. 
 

C. Redução de tempo para substituição de professor. 
 

D. Capacitar o corpo docente para mudança da metodologia de avaliação IDEB para            
PISA.  
 

E. Aumentar a oferta de contraturno escolar. 
 
 

VIII - Infraestrutura da Educação 
 

A. Conclusão da instalação de fibra óptica em todas as escolas. 
 

B. Utilização da infraestrutura das escolas para eventos oficiais e da comunidade,           
inclusive com abertura desses espaços nos finais de semana. 
 

C. Reforma e ampliação de escolas, além da construção de novas unidades. 
 
 
IX - Educação Profissionalizante  
 

A. Implementar e incentivar a rápida formação de mão-de-obra por meio dos centros            
municipais e futuras parcerias.  
 

B. Ampliar a oferta de vagas em cursos livres e verificar a necessidade de novos              
cursos de formação.  
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SAÚDE 
 
X - Infraestrutura da Saúde: 

A. Concluir as obras em andamento e as demais já planejadas, dentro das prioridades             
acordadas com população: UBSF Willy Schossland, UBSF Glória, UBSF Bom Retiro,           
UBSF Aventureiro II, UBSF Nova Brasília, UBSF Parque Joinville, UBSF Lagoinha,           
UBSF Jardim Sofia, UBSF Jardim Paraíso e UBSF Jardim Edilene. 

B. Ampliar a rede de Unidades Básicas de Saúde de Família, conforme as regiões             
abaixo:  

- Zona Sul: Paranaguamirim e Jarivatuba. 

- Zona Leste: No Espinheiros, fundir as UBSF da Ilha e UBSF Moinho dos              
Ventos em uma única unidade de maior porte. 

- Zona Oeste: UBSF Vila Nova, com uma grande unidade e anexo o parque              
da saúde. 

C. Conclusão das seguintes obras de saúde: Central de Abastecimento Farmacêutico e           
Vigilância (CAF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de           
Abastecimento de Materiais (CAME), prédio de apoio e pronto Socorro do Hospital            
Municipal São José (HMSJ). 

D. Construção do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS AD), bem             
como do ambulatório e do centro integrado de análises clínicas no Hospital            
Municipal São José (HMSJ). 

 

XI - Administração da Saúde: 

A. Aumentar a cobertura do atendimento odontológico de 27% para 50%; 

B. Melhoria das condições de trabalho do servidor, visando uma melhor qualidade no            
serviço prestado. 

C. Formação continuada do servidor, nos diversos níveis. 

D. Estabelecer regras claras para o critério de movimentação do servidor na rede; 

E. Interfaceamento entre os sistemas das Secretarias de Saúde, Assistência Social e           
Educação, visando uma resposta mais rápida ao cidadão.  

F. Uso de novas tecnologias para controle do mosquito da dengue (Aedes Aegypti). 

G. Transformar o Agente Comunitário de Saúde (ACS) no verdadeiro promotor de           
saúde, fazendo com que as informações colhidas nas visitas sejam úteis não apenas             
para a Secretaria de Saúde, mas para todos os órgãos municipais. 

H. Contratar estagiários das áreas afins para auxiliar no serviço de recepção das            
unidades de saúde. 

I. Implementar metas para as Equipes de Saúde da Família (ESF). 
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J. Média Complexidade: 

J.1. Aumentar a oferta de exames de imagem, diminuindo assim a fila de espera, por               
meio do centro de diagnóstico por imagem (raio-x, tomografia, ressonância e Pet            
Scan). 

J.2. Criação do Centro de Análises Clínicas (CAC), integrando todos os exames em             
um só local. 

K. Aumentar a oferta de consultas médicas nas diversas especialidades, reduzindo o           
tempo de espera.  

L. Vigilância em Saúde: 

L.1. Combater a dengue, desenvolvendo ações efetivas para a erradicação da           
doença. 

L.2. Ampliar a telemedicina para outras especialidades. 

L.3. Capacitação da atenção básica para atendimento da saúde mental, com o            
estabelecimento de protocolos. 

L.4. Pronto Atendimento Animal. 
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INFRAESTRUTURA 
 
XII - Infraestrutura e Mobilidade: 
 

A. Elaborar estudo de viabilidade da mudança do terminal rodoviário para área próxima            
a BR-101, com a criação do conceito de rodoshopping, um local de turismo e              
compras na entrada da cidade. 
 

B. Contratação do projeto de restauro da Cidadela Cultural Antarctica e captação de            
recursos para execução das obras, visando uma ocupação na forma de consórcio/            
condomínio de entidades culturais e comerciais interessadas.  
Integrar a Cidadela com o Parque das Águas, Praça dos Suíços e Museu de Arte de                
Joinville.  
Instalação da Fundação Cultural de Joinville no espaço para atuar como síndico do             
complexo. 
 

C. Definição imediata do destino do espaço ocupado pelo ginásio de esportes Ivan            
Rodrigues. 
 

D. Incentivar a pavimentação comunitária, por meio da coordenação da Prefeitura e           
reduzir o tempo para as liberações do executivo municipal. 
 

E. Substituição dos semáforos tradicionais por equipamentos inteligentes, buscando        
promover a mobilidade nos horários de congestionamento e segurança nos de baixo            
movimento. 
 

F. Propor projeto que permita a utilização de pequenas áreas e retalhos pertencentes            
ao executivo municipal por organizações privadas, liberando o uso para lazer e            
estacionamento. 
 

G. Implantar o plano de rearborização da cidade, facilitando o remanejo e a            
compensação nas áreas consolidadas, além da substituição gradual quando         
necessário.  
 

H. Reavaliação da localização e posicionamento dos radares, que deverão ter ampla           
sinalização, mudando o caráter punitivo pelo de controle de velocidade. 
 

I. Melhorar a condição da sinalização horizontal por meio de novas pinturas e estudar             
o remanejamento de placas informativas (sinalização vertical). 
 

J. Implantação das estações de bem-estar nos bairros. 
 

K. Conclusão e ampliação dos parques de Joinville, criando o Complexo Zoobotânico e            
o Deck Caieras. 
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L. Realizar intervenções práticas e emergenciais em pontos específicos do trânsito,          
alterando tachões e sinalização. 
 

M. Realizar a troca gradual dos bueiros da pista de rolamento para a calçada,             
possibilitando a melhor utilização da via e evitando acidentes. 

 
 
XIII - Alteração e criação dos eixos viários: 
 
SUL 
Conectar Rua Petrópolis com a Rua São Paulo, incluindo a Rua dos Radialistas.  
Fazer binário da Rua Fátima com Rua Miosotes. 
Fazer binário da Rua Anêmonas e Rua Vereador João Ferreira com Rua Guanabara. 
Pavimentar e canalizar a Rua Cidade de Damasco. 
Fazer a ligação da Rua Urussanga com a Rua Florianópolis. 
Alargamento do trecho final da Rua Gothard Kaesemodel com Rua Anita Garibaldi,            
permitindo a inversão de sentido da Rua Tiradentes. 
 
NORTE 
Conclusão da Av. Almirante Jaceguay, facilitando a ligação entre a BR-101 e o aeroporto. 
 
OESTE 
Estender a Rua Minas Gerais até a Rua Copacabana, ligando as regiões Sul e Oeste da                
cidade. 
 
PONTES 
Rua Rafael Borguezan com Rua Divina Providência. 
Rua João Ebert com Rua Vilmar Costa. 
Rua Anêmona com Rua Vereador João Vieira. 
Rua Gladiolas com Rua Guanabara. 
Rua Nacar com Rua Cel. Francisco Gomes (Arena Joinville).  
 
 
PROJETOS 
Elaborar projeto de revitalização e urbanização da rua Boehmerwald. 
Elaborar projeto para a transposição de nível da Av. Francisco Alves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano 51 - Joinville, Joinville acima de Todos! 

SEGURANÇA 
 
XIV- Garantia da segurança da população: 
 

A. Elaborar programa de vigilância para a instalação de câmeras de monitoramento nos            
espaços públicos, além de celebrar convênio para acessar as imagens de outras            
fontes públicas e privadas. 
 

B. Criar a central de contingência municipal, onde estarão alocados Defesa Civil,           
Samu, Guarda Municipal e Detrans, que também estarão interligados com as demais            
entidades de segurança pública.  

 
C. Ampliação do efetivo da Guarda Municipal, visando aumentar o cuidado do           

patrimônio público, principalmente das áreas escolares, dos centros esportivos, dos          
centros de cultura e de outras áreas pertencentes ao executivo municipal. 
 

D. Instituição de campanhas permanentes de conscientização por meio de palestras,          
cursos e orientações, com o objetivo de estabelecer a sensação de segurança            
efetiva, iniciando-se pelas escolas e posteriormente atingindo a população em geral. 
 

E. Possibilitar a troca de dados e informações entre a segurança da cidade e órgãos de               
outras esferas. 
 

F. Garantir o orçamento do DETRANS para evitar a dependência de arrecadação via            
infrações de trânsito.  
 

G. O trabalho do agente de trânsito deverá ser voltado para orientação e facilitação do              
fluxo de trânsito, e não na punição por meio de multas. 
 

H. Melhoria da iluminação pública com a revitalização e implantação de luminárias nas            
áreas públicas, além do aumento de eficiência por meio da substituição de lâmpadas             
antigas. 
 

I. Criar o Plano de Iluminação - PILUM, com foco na segurança da população. 
 

J. Incentivar as instituições de ensino a oferecer cursos e especializações ligadas à            
segurança pública, promovendo, assim,  estudos científicos acerca do tema. 
 

K. Atualizar os planos relacionados a desastres naturais e criar um plano para            
situações de emergência, em conjunto com o grupo de contingência, a fim de             
aumentar a agilidade de resposta aos afetados. 

 
 
 


