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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Solicitante

Informações do Protocolo

Nome: WALFREDO BALISTIERI

CPF: 564.123.809-06 Telefone: 47 98822-0366

e-mail: rafaphol@hotmail.com

Sigla/Nome:

CNPJ:

Destinatário Cartório da 88ª Zona Eleitoral - Blumenau

Assunto: Atendimento ao Eleitor WALFREDO BALISTIERI

PAE(s) relacionado

PROTOCOLO EXTERNO

Entidade Remetente

Documentos Protocolados

Formulário de atendimento ao eleitor
Protocolo de Pedido de Registro de Candidatura
Plano de Governo
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Formulário de Atendimento ao Eleitor

Solicitante
CPF: 564.123.809-06
Nome: WALFREDO BALISTIERI
Telefone: (47) 98822-0366
E-mail: rafaphol@hotmail.com

Informações da Solicitação
Assunto: Protocolo do Plano de Governo - Coligação PRA FRENTE BLUMENAU (11 - PP / 25 - 
DEM / 55 - PSD)
Descrição: 

                                Vimos por meio deste, requerer tempestivamente a juntada do Plano de Governo dos 
candidatos da Coligação Majoritária PRA FRENTE BLUMENAU no respectivo requerimento de 
Registro de Candidaturas protocolado sob o nº. 52015 em 09/09/2020 às 15:02:14.

TRE/SC - Cartório Virtual

Este documento foi gerado automaticamente pelo Cartório Virtual / Processo Administrativo Eletrônico.
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PROPOSTAS – PLANO DE GOVERNO 

 

JOÃO PAULO KLEINüBING E RONALDO BAUMGARTEN 

 

ELEIÇÕES 2020 

 

COLIGAÇÃO: “PRA FRENTE BLUMENAU” 

 

Blumenau nasceu as margens do Rio Itajaí Açú, com a esperança e um 
direcionamento cultural que balisa nossa gente até hoje, com características 
européias que ao longo dos anos foram se diversificando, mostrando-se uma cidade 
de etnias e valores multi culturais. 

 

Todas as nossas características nos desafiam a buscar um caminho de convergência, 
com ênfase nas pessoas, no ser humano e em toda a sociedade envolvida nessa 
construção comunitária. 

 

É preciso pensar em todos de forma igual, sem segregação de qualquer natureza, 
com uma preocupação constante de sustentabilidade e de modernidade. É um 
desafio?? Sim, com certeza é. Mas é o camimho para que possamos chegar num 
futuro desejado por todos, com mais áreas de lazer, uma mobilidade urbana 
inteligente, um transporte público integrado e de alta qualidade, priorizando sempre 
os idosos, os jovens, as crianças e o bem estar animal. Tudo isso com a crença de 
que caminho de desenvolvimento economico sustentável, gerando emprego e renda,  
passa pelo cuidado com o meio ambiente e adoção de iniciativas tecnológicas. 

 

E é esta tecnologia que nos conduz para inovação de cidade e de vida. Precisamos 
evoluir muito nesse quesito, entretanto, nossa vocação nesta área nos traz um 
fabuloso diferencial para uma melhor formação profissional e pessoal dos nossos 
jovens. 

 

Falando em formação, é na 1ª infância que precisamos de maior atenção. Nossas 
crianças precisam de todos os serviços públicos integrados nessas ações. A 
convergência de iniciativas inovadoras de educação, com suporte de saúde e 
assistência social, com acesso a lazer e cultura, em ambientes comunitários de 
padrão elevado, são fundamentais para que nossas crianças vislumbrem um futuro 
melhor. 
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E um futuro melhor se constrói para todos, integrando nos bairros todas as 
necessidades de qualquer cidadão. Ter acesso a escola, saúde, lazer, comércio, 
serviços e cultura a poucos minutos de deslocamento, preferencialmente a pé, 
bicicleta ou transporte público, parece ser o melhor caminho e perfeitamente 
implementável. 

 

Pós-pandemia teremos ainda muitos desafios de educação, saúde, mobilidade e 
convivência comunitária. Mas é com a convergência de ações que traremos mais 
emprego e renda para que todos estejam contemplados nas políticas públicas para 
tornarmos Blumenau uma cidade verdadeiramente moderna e sustentável. 

 

Para isso, alguns projetos serão prioridade nos próximos 4 anos... 

  

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO e TURISMO: 

- Desburocratizar as ações de criação de novos negócios, ampliando a oferta de novos 
empregos. 

- Simplificar os procedimentos de abertura de empresa, revendo e agilizando a 
burocracia existente. 

- Estimular a instalação de novas empresas no município, integrando a mão de obra 
qualificada aqui existente com a vocação da nossa cidade. 

- Promover ações associativas em conjunto com as entidades de classe da cidade, 
permitindo que nossa vocação empresarial seja destaque nacional, gerando mais 
oportunidades de empregos e negócios. 

- Estímular a criação de novos empregos e a manutenção dos atuais. 

- Atuar permanentemente na captação de novas empresas e novas oportunidades de 
negócios que impulsionem a economia da nossa cidade. 

- Criar uma política pública permanente de inovação economica e sustentável. 

- Implantar uma política pública permenente de apoio aos empreendedores de micro 
e pequenas empresas e Micro Empreendedores Individuais (MEI´s). 

- Implementar programa de acesso ao primeiro emprego aos jovens. 

- Estimular a retomada de eventos, feiras e congressos a Blumenau, recuperando o 
destaque que Blumenau já foi nesse segmento. 

- Ampliar as ações permanentes de promoção do turismo na cidade. 

- Manter e ampliar as ações de rotas comerciais, permitindo que o turismo de lazer 
e negócios seja um destaque na nossa cidade em conjunto com as demais cidades 
da região. 

- Desenvolver a Grife Blumenau Digital, implementando serviços digitais da prefeitura 
e valorizando ações de tecnonologia em toda a cidade. 

- Tornar a cidade atrativa para eventos digiais e desta natureza. 
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- Intensificar ações de formação profissional em tecnologia, ampliando vagas do 
Entra 21 e promovendo espaços de desenvolvimento de ideias nas escolas públicas. 

- Promover ações de desenvolvimento da agricultura familiar. 

- Implementar projetos que promovam o comércio e os serviços nos bairros, criando 
um programa de revitalização dos espaços públicos, integração com áreas de lazer e 
escolas, implementação das “rotas de lazer” por todo município e ampliação de 
calçadas, ciclo vias e ciclo faixas. 

 -Viabilizar a construção do Mercado Público Municipal. 

- Ampliar parcerias com o SENAI, SESI, SENAC, SESC e SEBRAE. 

 

SAÚDE: 

- Implementar uma política pública de Acompanhamento e Tratamento para crianças 
com autismo e/ou deficit de aprendizagem. 

- Elaborar um plano de contingência para situações de epidemias e pandemias.  

- Implementar atendimento via Telemedicina  

- Agilizar as ações preventivas de combate ao Covid19 e outras doenças do gênero. 

- Qualificar permanentemente os serviços de saúde. 

- Integrar os sistemas de saúde do município. 

- Valorizar os hospitais filantrópicos promovendo ações em parceria com o município. 

- Tornar Blumenau uma referência nos serviços de saúde pública municipal. 

- Criar ações de prevenção com a estrutura de saúde da família, em especial com os 
Agentes Comunitários. 

- Implementar ações para suprir a demanda represada de cirurgias por meio de 
mutirões. 

- Promover ações de prevenção a saúde dos idosos. 

 

EDUCAÇÃO: 

- Implementar programa de atenção à primeira infância, integrando serviços de 
educação, saúde e assistência social. 

- Ampliar vagas em creches por meio de iniciativas de estrutura própria e 
parceirizadas. 

- Implementar educação em tempo integral por bairro. 

- Envolver os professores e servidores da educação na definição das estratégias de 
melhoria do ensino infantil e fundamental. 

- Capacitar permanentemente os professores, educadores e profissionais da 
educação do município de Blumenau. 
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- Criar o prêmio de boas práticas de ensino nas escolas municipais. 

- Implementar Espaços Maker no contraturno da educação integral. 

- Promover a capacitação permanente dos professores em todos os níveis de 
educação pública municipal. 

- Ampliar a formação bilíngue nas escolas de Blumenau. 

- Promover ações integradas das escolas com as comunidades de cada bairro. 

- Implementar ações de cultura junto as escolas municipais. 

- Instituir ações de orientação a cuidados e de bem estar animal nas escolas e CEI´s. 

 

LAZER  E CULTURA: 

- Ampliar as áreas públicas de lazer em todos os bairros. 

- Investir em novas praças e parques, permitindo que todos tenham acesso as áreas 
de lazer. 

- Revitalizar praças em situação de abandono.  

- Promover eventos para juventude contemplando ações culturais e de lazer. 

- Modernizar os museus da cidade implementando iniciativas de tecnologia nesses 
espaços. 

- Promover atividades de cultura e lazer voltadas aos idosos. 

- Criar espaços de manifestações culturais nos bairros. 

- Promover eventos culturais com as escolas do município, permitindo que nossos 
jovens desenvolvam seus talentos.  

- Investir em ações que promovam o bem estar animal. 

- Promover ações esportivas em parceria com todas as escolas da cidade, permitindo 
uma integração social de jovens, adultos e idosos. 

 

ASSITÊNCIA SOCIAL: 

- Promover a integração com ações de educação e saúde permitindo um atendimento 
completo a todos os cidadãos. 

- Implementar políticas públicas de desenvolvimento da primeira infância em parceria 
com outros serviços da prefeitura. 

- Criar indicadores próprios de acompanhamento da condição social dos recursos 
investidos nessa área. 

- Rever a estrutura de atendimento de assistência social atualmente instalada. 

- Efetivar e ampliar a atenção aos idosos da nossa cidade, criando ações de 
assistência permanente. 
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- Implementar programas de atendimento aos mais carentes, buscando sempre 
alternativas de trabalho para todos. 

- Promover ações de combate a dependencia de drogas, tabagismo e outros vícios. 

- Apoiar ações das Organizações Sociais do município, ampliando as parcerias 
existentes e consolidando Blumenau como uma cidade socialmente responsável. 

- Implementar ações de proteção a mulher, em parceria com o estado. 

 

INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA: 

- Retomar as ações do Programa Blumenau 2050, criado e implementado com a 
participação diversas entidades de representação comunitária do município. 

- Implementar Área Azul Digital. 

- Ampliar os corredores de ônibus. 

- Retornar com as estações de pré embarque nos eixos troncais da cidade. 

- Implementar melhorias na qualidade do transporte público. 

- Criar alternativas viárias, desafogando os horários de movimento. 

- Implementar programa de manutenção permanente das ruas de Blumenau. 

- Ampliar a participação das associações de bairros na definição de demandas dos 
serviços de infraestrutura. 

- Promover a participação comunitária na definição de prioridades nos serviços de 
infraestrutura urbana. 

- Implementar a parceria da iniciativa privada na manutenção de praças e parques. 

- Incentivar a adoção da manutenção de ruas e vias em parceria com empresas de 
cada bairro. 

- Promover ações de ampliação de outros modelos de locomoção na cidade. 

- Estimular projetos de humanização do mobiliário urbano. 

- Investir na ampliação de ciclovias e ciclofaixas, permitindo mais segurança no 
transito de bicicletas por toda cidade, 

- Ampliar número de calçadas e reestruturá-las com foco na acessibilidade. 

- Implementar ações de proteção a mulher, em parceria com o estado. 

- Apoiar as ações da Rede Vizinhos da Polícia Militar. 

- Estimular ações educacionais na promoção de segurança pública. 

- Ampliar o sistema de monitoramento por câmeras na cidade. 

 

MEIO AMBIENTE: 
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- Ampliar a rede de esgostos, priorizando a melhoria da qualidade do saneamento 
dos bairros. 

- Investir na qualidade da rede de tratamento de água. 

- Promover ações que envolvam a cidade nos cuidados com o meio ambiente. 

- Estimular programas de educação ambiental nas escolas do município. 

- Investir em ações que promovam a geração de energia limpa. 

- Implementar medidores de poluição do ar em locais de grande circulação. 

- Promover ações de sustentabilidade conectadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda Global 2030. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES: 

- Qualificar permanentemente os serviços públicos. 

- Implantar projetos de inovação dos serviços públicos. 

- Capacitar constantemente os servidores, promovendo um impacto positivo no 
atendimento a todos os cidadãos. 

- Valorizar os servidores públicos tornando a prefeitura uma referência em gestão. 

- Manter e ampliar transparência nos números da prefeitura e nas ações 
desenvolvidas. 

- Ampliar os serviços digitais da prefeitura, incorporando a vocação da cidade para 
este segmento. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE nº: 32.490/2020

CERTIDÃO

C E R T I F I C O que PAE 32486/2020 de mesmo teor foi recebido e arquivado para continuidade somente deste.
Blumenau/SC, 10/09/2020.

 
Layla Myrtha Mohamed Tavares

Técnica Judiciária
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE nº: 32.490/2020

DESPACHO

R.h.
Junte-se ao respectivo processo RCAND/DRAP.
Após, arquive-se.

Blumenau, 10/09/2020

Simone Faria Locks
Juiza da 088ª Zona Eleitoral
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