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GESTÃO 2021-2024 
 
 

A cidade de Joinville apresenta severo déficit de gestão nos últimos anos tendo acumulado 
problemas em diversas áreas e serviços municipais.  
Entretanto, por acreditar no potencial empreendedor da cidade, na força de trabalho dos seus 
cidadãos, como na possibilidade real de uma gestão pautada no diálogo e voltada para 
resultados, a candidatura Dr. Dalmo Claro se propõe a apresentar soluções atuais e 
ambientadas com as reais necessidades da população. 
Para fazer frente a esse cenário de dificuldades hoje enfrentado pela cidade de Joinville foram 
pensadas as seguintes diretrizes de trabalho. 

 
 
 
 

SAÚDE 
 
• Criar o Pronto Atendimento (PA) da zona oeste da cidade, de modo a contemplar um PA em 

cada quadrante da cidade 
• Adequar e estruturar os PAs para que sejam efetivamente capacitados para atendimento de 

todo tipo de emergências 
• Implantar uma rede completa de Unidades Básicas de Saúde (UBS) visando integral 

cobertura da cidade com instalações modernas e equipes treinadas  
• Implantar a Policlínica para atendimento ambulatorial eletivo de média complexidade a 

partir de modelo que possa ser expandido e replicado para cada um dos quadrantes da 
cidade 

• Expandir e aparelhar o Serviço Médico de Urgência (SAMU), com subsedes em cada PA 
• Melhorar e otimizar os serviços do Hospital Municipal São José a partir das seguintes ações: 

integração horizontal com os demais hospitais públicos da cidade; integração vertical com 
os PAs, com a Policlínica e com as UBS; e busca de parceria com Associação Comunitária para 
a gestão do Hospital 

• Contratar serviços diagnósticos e terapêuticos quando e enquanto a rede pública não tiver 
condições de atender a demanda 

• Ampliar o uso da Telemedicina no diagnóstico a distância de patologias e orientação de 
procedimentos e tratamentos médicos 

• Aperfeiçoar o atendimento em saúde preventiva, notadamente no Programa Saúde da 
Família (PSF) 

• Ampliar as parcerias com instituições para a atenção, tratamento e recuperação de 
dependentes químicos 

• Implantar, qualificar e integrar a internação domiciliar com a participação de equipe 
multiprofissional da rede SUS municipal 

 
 



EDUCAÇÃO  
 
• Valorizar e qualificar profissionalmente, de forma contínua, os professores e educadores; 
• Priorizar a qualidade do processo de aprendizagem 
• Incrementar o processo de implantação das escolas municipais em tempo integral de ensino 

fundamental 
• Reestruturar as escolas em seus aspectos físicos e ambientais, e, implementar programa de 

manutenção contínua dos prédios públicos 
• Ampliar as bibliotecas das escolas, equipando com o aparato tecnológico necessário 
• Aprimorar o transporte escolar mediante um serviço que garanta segurança, comodidade, 

bem-estar e maior abrangência do sistema 
• Assegurar acesso da população às creches por intermédio de parcerias com o setor privado 

e ONGs, em complemento à rede pública, a fim de dar integral cumprimento ao que 
determina o PNE quanto ao atendimento na educação infantil 

• Ampliar a tecnologia nas escolas, mediante disponibilização de computadores e ferramentas 
de tecnologia da informação, com acompanhamento e treinamento dos professores e 
servidores  

 
 
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
 
• Implantar sistemas modernos de gerenciamento e atuação da Guarda Municipal na 

cooperação e troca de informações com as forças estaduais de segurança pública 
• Incrementar a participação comunitária no policiamento a partir da integração de 

informações das empresas de segurança patrimonial privadas com a Guarda Municipal 
• Formular uma política de combate e prevenção à criminalidade junto aos pontos de 

reincidência nos bairros 
• Fortalecer as medidas de prevenção ao uso de drogas nas escolas e comunidades em 

situação de vulnerabilidade 
• Ampliar o sistema de monitoramento por vídeo nos principais acessos aos bairros, assim 

como pontos de entrada e saída da cidade 
• Reforçar o contato com o Governo do Estado a fim de manter a frota policial atualizada, com 

equipamentos adequados, e, aumentar o efetivo para a cidade de Joinville 
 
 
INFRAESTRUTURA  
 
• Retomar as obras paralisadas pela administração municipal atual com as adequações 

pertinentes 
• Revitalizar áreas degradadas a partir da implementação de equipamentos públicos, 

asfaltamento e medidas de melhoria da mobilidade urbana 
• Abrir ou duplicar ruas estratégicas para escoamento e desafogamento do trânsito nos 

pontos de gargalo da cidade 
• Construir pontes ligando bairros da cidade e facilitando o trânsito local 
• Ampliar significativamente a pavimentação de ruas nos bairros da cidade 



• Incrementar a política de fiscalização das calçadas afim de melhorar o espaço público para 
o trânsito de pedestres 

• Otimizar e fomentar o uso dos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto das 
Cidades a fim de estimular o desenvolvimento socioeconômico de determinadas áreas da 
cidade 

• Ampliar a oferta de serviços nas subprefeituras a fim de evitar o deslocamento do cidadão 
para o centro da cidade 

• Resgatar e efetivar os serviços de zeladoria da cidade 
 
 
TRANSPORTE E MOBILIDADE 
 
• Atuar para incremento da oferta de transporte público de qualidade 
• Aperfeiçoar a gestão do trânsito com estudos de otimização de fluxos e com ações de 

educação  
• Melhorar o sistema viário municipal com a abertura de ruas e construções de pontes 

estratégicas para o incremento qualitativo do fluxo de veículos em horários de pico 
• Recuperar e incrementar as ciclovias na cidade, a fim de permitir maior ênfase nesse modal 

de transporte 
• Incrementar e melhorar a demarcação de corredores exclusivos de transporte coletivo 
 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
A presente diretriz programática inclui as propostas afetas ao uso de tecnologia da informação 
na gestão pública, ao incentivo da economia criativa, empreendedorismo, turismo e 
agricultura 
 
• Facilitar o processo de abertura de empresa na cidade, com drástica redução de tempo e 

burocracia 
• Reduzir o tempo necessário para obtenção das licenças ambientais e de construção tendo 

em vista a funcionalidade estratégica do setor da imobiliário no desenvolvimento econômico 
local 

• Trabalhar para o incremento da segurança jurídica retomando a divulgação das leis 
municipais para conhecimento do cidadão  

• Desenvolver políticas públicas para a capacitação e empregabilidade da juventude 
• Estimular o empreendedorismo de alta performance em tecnologia da informação e 

inovação 
• Incrementar as atrações turísticas na cidade mediante estímulo à realização de eventos de 

cunho corporativo, empresarial e ao empreendedorismo do setor 
• Implementar política pública municipal de incentivo à agricultura familiar 
• Revitalizar o CEASA  
 
 
 
 



HABITAÇÃO 
 
• Promover a ampliação da oferta de unidades de habitação 
• Promover ações para regularização de imóveis e áreas irregulares por intermédio da REURB 
• Dar cumprimento às políticas públicas de cunho federal e estadual que visem o incentivo 

aos empreendimentos de moradia de cunho social 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Essa diretriz de trabalho contempla as ações para a área de assistência social aos idosos, 
pessoas com deficiência, assim como, para famílias em situações de vulnerabilidade e grupos 
sociais específicos. 
 
• Incrementar qualitativamente os serviços de proteção e acolhimento aos idosos 
• Ampliar as ações de prevenção e combate à violência contra os idosos 
• Incentivar a construção de condomínios especializados no atendimento e cuidado de idosos 
• Aprimorar a cobertura de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e mulheres, 

por meio do fortalecimento da articulação com o Ministério Público, Poder Judiciário, 
delegacias especializadas e organizações da sociedade civil (ONGs) 

• Assegurar o avanço de políticas públicas que garantam o exercício pleno dos direitos da 
pessoa com deficiência 

• Implementar políticas de estímulo a oferta de emprego e renda para as pessoas com 
deficiência 

• Valorizar as culturas afro-brasileiras e das comunidades tradicionais 
• Garantir assistência e inclusão social para a população de rua 
• Atuar pela defesa dos direitos e respeito à diversidade 
 
 
CULTURA  
 
• Melhorar o acervo e manutenção da estrutura dos museus da cidade e ampliar o horário e 

acesso dos visitantes 
• Reativar a visitação das escolas municipais aos museus 
• Assegurar recursos públicos destinados ao financiamento de atividades culturais na cidade 
• Ampliar e resgatar a participação e envolvimento popular no festival de dança de Joinville 
• Apoiar e incentivar a economia do entretenimento 
• Assegurar recursos para a conservação, manutenção e valorização do patrimônio histórico 

e cultural  
 
 
 
 
 
 
 



ESPORTE E LAZER 
 
• Ampliar e readequar as estruturas existentes para a prática de esportes e atividades de lazer 

nas praças e parques da cidade 
• Melhorar a infraestrutura para a prática de esportes nas escolas municipais 
• Ampliar o acesso à atividade física e esportiva gratuita para a população dos bairros 
• Implantar rotas de cicloturismo 
• Colocar Joinville na rota de eventos esportivos de nível nacional 
• Incentivar a prática esportiva competitiva e de alto rendimento na cidade 
 
 
MEIO AMBIENTE 
 
• Desenvolver política de gestão que fomente o incremento de uma economia sustentável 

compatibilizando o crescimento econômico com a conservação do meio ambiente 
• Implantar novas praças e áreas verdes nas regiões menos arborizadas da cidade de Joinville 
• Incrementar a educação ambiental nas escolas municipais 
• Estimular o transporte público movido a energia limpa 
• Incrementar os serviços e índices de saneamento básico na cidade de Joinville 
 
 
BEM-ESTAR ANIMAL 
 
• Incrementar as medidas de controle de natalidade de animais domésticos mediante 

ampliação do número de clínicas veterinárias credenciadas para ações de castração, e, 
promoção de campanhas educativas 

• Fomentar o cadastramento e identificação de animais domesticados mediante convênios e 
parcerias com ONGs e clínicas veterinárias 

• Implementar a unificação dos cadastros de clínicas privadas e do Centro de Bem-Estar 
Animal em um sistema único municipal de consulta  

• Ampliar e intensificar a fiscalização contra maus tratos contemplando parcerias com ONGs 
e protetores independentes e otimização dos canais de denúncia 

• Elaborar e implantar programa efetivo de estímulo à adoção de animais abandonados ou 
recolhidos  

• Promover campanhas educativas sobre temas relacionados a causa animal 
• Promover a contratação de prestadores de serviços médico veterinários para população de 

baixa renda e animais abandonados 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 
• Valorizar o servidor público municipal propiciando condições adequadas de trabalho e 

mantendo um canal aberto de diálogo com a categoria 
• Implementar a meritocracia para o desenvolvimento das carreiras públicas municipais 
• Conduzir uma reforma administrativa que implique na extinção de cargos ociosos e 

otimização das funções para os cargos remanescentes 
• Implementar uma gestão transparente, baseada em planejamento, eficiência e respeito ao 

dinheiro público 
• Adotar indicadores de resultado e eficiência das medidas e práticas de gestão 
• Implementar política de gerenciamento da dívida pública e de incremento de receitas e 

redução das despesas 


