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AGRICULTURA 

 

Desde a colonização, Joinville mantém uma forte relação com o setor 
agropecuário. Primeira fonte de riqueza da então Colônia Dona Francisca, 
a exploração das terras agrícolas se estendeu a partir das margens do rio 
Cachoeira a outros vales da cidade. 

A pluriatividade – quando o agricultor passa parte da jornada no campo e 
parte em atividades complementares urbanas e rurais – é uma 
característica regional que sempre fortaleceu o nosso ambiente agrícola. 
O desafio de Joinville, agora, é implementar uma série de medidas para 
assegurar a sustentabilidade do setor, conciliando desenvolvimento 
econômico, organização social, conservação ambiental e promoção 
cultural.  

- Fortalecer o CODEJ (Complexo de Desenvolvimento Rural de Joinville e 
Região) através de uma ação integrada da Fundação 25 de Julho, Epagri, 
Cidasc, Escola Agrícola e Casa Kruger. 

- Incentivar a capacitação contínua de agricultores em parceria com a Epagri 
por meio do CETREVILLE (Centro de Treinamento Agrícola Luiz Carlos Perin). 

- Viabilizar e fortalecer o Programa de Desenvolvimento Sustentável para 
assegurar melhorias na infraestrutura das comunidades rurais e promover a 
inclusão digital para os agricultores. 

- Atuar no controle do borrachudo e incentivar a pesquisa do maruim em 
parceria com o governo estadual e universidades. 

- Ampliar o atendimento médico veterinário. 

- Fortalecer o sistema de cultivo protegido (sob abrigos) e hidroponia como 
forma de aumentar a produtividade de hortigranjeiros. 

- Ampliar o programa de agroindústria artesanal de alimentos e artesanatos. 

– Consolidar a CEASA como centro atacadista, banco de alimentos e ambiente 
de feiras. 

- Fortalecer o programa de empreendedorismo da mulher rural. 

- Promover e incentivar a agricultura orgânica. 

- Incentivar sistemas agroflorestais, especialmente na região da APA (Área de 
Proteção Ambiental) da Serra Dona Francisca. 

- Promover e fortalecer as associações e cooperativas de produtores rurais. 
 



ÁGUAS DE JOINVILLE 
  

A importância do saneamento básico para melhorar os índices de 
qualidade de vida já é bastante difundida. Segundo a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), para cada R$ 1,00 investido no saneamento, 
economiza-se R$ 4,00 na área da saúde. 
Os serviços de água tratada, coleta e tratamento do esgoto levam à 
melhoria da qualidade de vida às famílias joinvillenses, bem como 
garantem a preservação do meio ambiente em nossas bacias 
hidrográficas e na Baia da Babitonga.  
Para cumprir esta meta, é preciso seguir investindo para expandir a malha 
urbana do município de Joinville, melhorando o sistema de 
abastecimento de água e ampliando a rede de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário. 
 
- Duplicar a capacidade nominal de tratamento de água na Estação de 
Tratamento de Água do Cubatão, passando de 925 l/s para 1850 l/s. 
  
- Elaborar projeto para construção da nova Estação de Tratamento de Água na 
região Sul do município, melhorando abastecimento de água, principalmente 
para Zona Sul de Joinville. 
  
- Construção e ampliação de reservatórios. 
  
- Substituição gradual da rede de água. 
  
- Concluir a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto do 
Jarivatuba. Capacidade de tratamento será triplicada de 200 para 600 l/s (litros 
por segundo). 
  
- Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Paraíso. A 
unidade terá uma capacidade de tratamento de 90l/s (litros por segundo) e 
atenderá os bairros Jardim Paraíso, Jardim Sofia e Vila Cubatão. 
  
- Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Vila Nova, que terá 
capacidade de tratamento de 1800l/s (litros por segundo). 
  
- Ampliação e modernização das Estações de Tratamento de Esgoto 
Espinheiros. A capacidade de tratamento passará de 15 l/s para 55 l/s (litros 
por segundo). 
  
- Concluir obra da rede coletora de esgoto na zona Sul da cidade, que vai 
atender os bairros Boehmerwald, Fátima, Guanabara, Itaum, Jarivatuba, João 
Costa, Parque Guarani, Paranaguamirim e Petrópolis. A implantação da rede 
vai atender 19 mil domicílios, aumentando 9% a cobertura de esgoto tratado 
em Joinville. 
  
– Iniciar as obras de implantação da rede de esgoto no bairro Boa Vista e Zona 
Industrial Tupy. A rede vai atender 6,6 mil domicílios e aumentará 3,3% a 
cobertura de esgoto tratado em Joinville. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Política de Assistência Social em Joinville auxilia o indivíduo a ser o 
protagonista da sua própria vida. Os programas sociais possuem seu 
êxito medido pela quantidade de pessoas que dele não mais 
necessitarem. 

Nossas propostas reúnem uma série de compromissos assumidos com 
os joinvilenses, numa perspectiva de avançar, aprimorar e ampliar ações 
que venham responder aos interesses apontados pela própria população. 

 

- Instituir um programa permanente de prevenção da violência intrafamiliar e 
social, orientando a população para atitudes que estimulem a pacificação das 
relações familiares. 

- Estruturar o Núcleos de Mediação Comunitária junto às unidades dos CRAS 
(Centros de Referência em Assistência Social), com o objetivo de oferecer para 
a população espaços de diálogo e resolução de conflitos, assistida por 
mediador comunitário capacitado. 

- Criar o Cartão Social para que a população usuária da Assistência Social 
tenha acesso a benefícios eventuais, como nos casos de catástrofes 
climáticas. 

- Ampliar o apoio técnico às entidades socioassistenciais que atendem os 
usuários do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) do município de 
Joinville.  

- Incentivar e apoiar as cooperativas de reciclagem de Joinville a fim de se  

- Ampliar na Atenção Social Básica, com a parceria de instituições 
governamentais e não governamentais, o número de programas de inclusão 
social para o atendimento de um maior contingente de crianças e adolescentes, 
afastando-os da violência urbana. 

- Implantar o Sistema de Informação da Assistência Social com coleta de dados 
que permitam o acompanhamento técnico das famílias atendidas pelos 
serviços socioassistenciais do município. 

- Fortalecer a participação da Secretaria de Assistência Social em todas as 
políticas intersetoriais e ações voltadas à prevenção, combate e tratamento ao 
uso de álcool e drogas. 

- Fortalecer os Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos como 
órgãos de controle e participação social na política de Assistência Social, 
fornecendo assessoria, capacitação e estrutura adequada de funcionamento. 

- Criação da Coordenadoria  da Pessoa com Deficiência 



 

CULTURA 

Antes de ser a cidade das indústrias, Joinville já era a cidade da cultura. 
Nos primeiros anos de colônia, foram criados grupos e sociedades de 
canto, teatro, tiro, música e artes. Resultado da produção cultural e 
artística da cidade, a criatividade dos joinvilenses foi fundamental para o 
estabelecimento de um ambiente de inovação que marca nossa cidade 
desde seus primeiros dias. 
 
As propostas deste plano de governo vêm reforçar o trabalho já 
desenvolvido nos últimos quatro anos, buscando garantir para a cidade a 
estrutura, o ambiente e as políticas públicas que contribuam para tornar 
Joinville referência em cultura, arte e economia criativa. 

- Implementar o Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville, inventariando os 
bens considerados como patrimônio cultural material, e iniciar o inventário dos 
bens culturais imateriais. 

- Articular a realização de, no mínimo, uma ação ou atividade cultural em cada 
bairro e localidade rural de Joinville, de acesso público e gratuito. 

- Implementar o Plano Municipal de Acessibilidade na Cultura. 

- Fomentar a economia criativa, em atuação conjunta com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 

- Aumentar a competitividade de Joinville como destino turístico por meio do 
fortalecimento dos aspectos culturais, em parceria com a Fundação Turística 
de Joinville. 

- Implementar o Programa Municipal de Formação em Cultura. 

- Aumentar a presença e disponibilidade digitais dos museus, arquivos e 
espaços de memória administrados pela Fundação Cultural. 

- Fortalecer o SIMDEC (Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura), 
ampliando sua presença nas escolas e nos bairros, popularizando o acesso 
aos recursos e aumentando o público beneficiado. 

- Buscar recursos para executar os projetos do novo Museu Arqueológico de 
Sambaqui de Joinville. 

– Promover o restauro e ampliação do Museu Nacional de Imigração. 

- Aumentar o número de espaços culturais nas escolas e nos CRAS (Centros 
de Referência em Assistência Social), garantindo integração de ações culturais 
com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Assistência Social. 



- Criação de uma Casa da Cultura na Zona Sul. 

- Promover a realização de um Festival de Cultura Popular de Joinville. 

- Ampliar o Programa Feira nos Bairros para todas as regiões de Joinville. 

 - Viabilizar o restauro e funcionamento da Cidadela Antarctica como centro 
cultural. 

- Tornar os museus mais modernos, melhorando suas exposições e 
comunicação museológica. 

 - Incentivar o uso cultural e de lazer das praças e parques de Joinville, em 
atuação conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente. 

- Implantar o PIÁ (Programa de Iniciação Artística) com a contratação de 
instrutores para cursos artísticos nas áreas de música, dança, teatro, circo, 
artes visuais, entre outras modalidades. 

- Fortalecer a Orquestra Cidade de Joinville. 

- Criar uma companhia municipal de dança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
A Joinville bem sucedida de hoje não é garantia de futuro. Setores 
tradicionais da economia global sofrerão mudanças profundas em seus 
modelos de negócios nas próximas décadas. Isso influenciará 
diretamente o desempenho econômico de nossa cidade.  
 
Por isso, nossas propostas têm o objetivo de preservar e estimular a 
economia local, incentivar a inovação e o desenvolvimento econômico 
sustentável, além de garantir condições para o surgimento de novas 
vocações de empreendedores, através de negócios que propiciem mais 
empregos, qualificação e condições para que o ambiente produtivo possa 
se adaptar aos novos desafios.  
 
- Implantar políticas públicas para estimular e facilitar o surgimento de 
empreendimentos e modelos de negócios criativos e inovadores. 
 
– Dar continuidade ao Programa Join.Valle, que visa estimular serviços 
modernos à população, através da infraestrutura tecnológica e democratização 
do acesso à internet. 
 
- Criar políticas de incentivo à expansão das empresas localizadas na cidade e 
o surgimento de novos empreendimentos. 
 
- Implantar o Programa de Competitividade e Inovação, através de incentivos 
como:  
Fundo de inovação e economia criativa – receita voltada ao estímulo de 
empreendimentos voltados à inovação; 
ISS criativo – uso de parte do crédito do Imposto Sobre Serviços das 
empresas para estimular a expansão e melhorias dos negócios. Os valores dos 
incentivos deverão ser aplicados na aquisição de equipamentos, capacitação 
de recursos humanos, serviços de consultoria, aquisição de softwares ou na 
infraestrutura física necessária à implantação do projeto. 
Nota Fiscal joinvilense – sistema que garante o retorno de parte do imposto 
(ISS) para estimular o desenvolvimento das empresas joinvilenses, enquanto 
outra parte formará o capital de um fundo de investimento em Economia 
Criativa que irá investir em empresas instaladas ou que venham a se instalar 
no município. 
Revisão do Pró-empresa – melhorar ações que visam a expansão e a 
implantação de novos negócios em Joinville;  
 
- Estimular a implantação de modelos de negócios sustentáveis, com baixo 
impacto ambiental e criar políticas que estimulem o consumo consciente, a 
reciclagem, reutilização de bens, uso de energia limpa e valoração da 
biodiversidade.  
 
- Fortalecer o perfil econômico intensivo em conhecimento, inovação e 
criatividade. 
 



- Incentivar a implantação de uma Academia Criativa para estimular modelos 
de negócios inovadores. 
 
- Concluir a implantação do Laboratório Vivo (Living Lab) voltado à pesquisa 
tecnológica, em parceria com o setor privado. 
 
- Incentivar o surgimento de espaços de aprendizagem, que estimulem a 
criatividade e inovação, conhecidos como FabLabs.  
 
- Estimular o surgimento de Laboratórios de Objetos Urbanos Conectatos. Eles 
visam o desenvolvimento e teste de soluções focadas em facilitar o acesso aos 
serviços nas cidades, através da conectividade.  
 
- Planejar a criação do Centro Integrado de Monitoramento de Operações da 
Cidade. 
 
- Fomentar 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. 
 
- Planejar a instalação de um terminal multimodal, voltado à integração dos 
serviços de transportes aéreo e terrestre. 
 
- Mapear os potenciais de Joinville na área de internet industrial – voltada ao 
desenvolvimento da eficiência produtiva - para estimular a expansão desse 
referencial. 
 
- Fomentar a parceria da Fundamas com instituições de capacitação e 
certificação de profissionais autônomos. 
 
- Fortalecer ações de divulgação relativas às vocações empresariais da cidade.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO 
  

Joinville se destaca pela educação de qualidade. É reconhecida por suas 
escolas que promovem o domínio dos conhecimentos  e o 
desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao 
atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos. Revela-se 
por promover a inserção dos educandos no mundo e a constituição da 
cidadania como poder de participação. 
A Secretaria Municipal de Educação de Joinville é responsável pela oferta 
do ensino fundamental  e educação infantil, tendo a missão de garantir o 
acesso, a permanência e o sucesso escolar do aluno. Para melhorar ainda 
mais os níveis alcançados, uma série de medidas estão previstas para os 
próximos anos. 
  
– Dar continuidade ao programa de ampliação, reforma e manutenção da Rede 
Municipal de Ensino. 
  
- Dar continuidade à expansão da oferta de vagas na Educação Infantil. 
  
– Ampliar o Programa Reinventando o Espaço Escolar. 
  
– Ampliar o número de quadras cobertas. 
  
– Criação de um centro de referência de Educação de Jovens e Adultos, com 
oferta de qualificação profissional, integrado ao Ensino Fundamental. 
  
– Promover implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas 
unidades escolares. 
  
– Implantar auditórios nas unidades escolares. 
  
- Ampliar as ações do Centro de Inclusão Digital. 
  
– Ampliar a oferta de cursos de formação a todos os profissionais de Educação 
da Rede Municipal de Ensino. 
  
– Fortalecer as ações de políticas públicas da educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva. 
  
– Ampliar o Programa Educação Plena, aumentando o tempo de permanência 
dos alunos nas escolas. 
  
- Fortalecer parcerias com outros municípios, estados e países nas relações 
entre as escolas. 
  
– Desenvolver a criatividade e o protagonismo infantil e juvenil através de um 
banco de ideias. 
  
– Criar um Centro de Formação Sustentável em parceria com o Programa 
Pegada Ecológica Joinville. 
  
- Criação do Programa de Educação Nota 10 para divulgação 
e reconhecimento das boas práticas desenvolvidas na Educação Municipal. 
 
– Incluir o Conselho de Igualdade Racial, que será coordenado por um técnico 
graduado, na Secretaria da Educação Municipal. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPORTE E LAZER 
  
O marco esportivo do estado de Santa Catarina sempre teve um alicerce 
poderoso na cidade de Joinville. Hoje com a transformação da área 
esportiva e seus reflexos em lazer, manutenção de saúde e inclusão da 
comunidade em eventos e recreação, atuamos no atendimento da 
comunidade local num programa mais abrangente e criativo.  
Nosso programa de ação foca no esporte como ferramenta de 
transformação e formação do cidadão e, também, como um caminho de 
prevenção em saúde e promoção de qualidade de vida ao joinvilense.  
  
  
– Apostar na formação de crianças e jovens, fomentando a participação em 
ligas, associações e clubes da cidade. 
- Desenvolver atividades físicas e esportes que atendam a realidade de 
diversas regiões e comunidades de Joinville. 
- Ampliar o Programa de Desenvolvimento de Treinadores para o maior número 
possível de modalidades olímpicas e paraolímpicas. 
– Ampliar o Programa de Desenvolvimento de Árbitros, em parceria com as 
ligas e associações, para formar e credenciar profissionais no maior número 
possível de modalidades olímpicas e paraolímpicas. 
– Capacitar ligas e associações para que possam desenvolver eventos 
esportivos e boas práticas esportivas em suas comunidades. 
- Manutenção dos convênios com os cursos de graduação em educação física, 
ampliando o atendimento nos programas sociais. 
- Ampliação do Programa de Iniciação Desportiva (PID) nas escolas púbicas, 
associações, clubes e recreativas empresariais. 
- Ampliação do programa Mexa-se com a Felej, que leva atividade física para 
população em diversas faixas etárias. 
- Ampliar o atendimento e os projetos de participação esportiva para pessoas 
com deficiência. 
- Incentivar a criação de ligas universitárias na cidade. 
- Aprimorar ainda mais a realização dos Jogos Universitários e dos Jogos 
Escolares. 
- Ampliar e envolver cada vez mais a rede pública e privada de ensino em 
competições interescolares. 
- Resgatar e promover os jogos rurais, trabalhando os valores e a integração 
da comunidade rural através do esporte. 
- Ampliar programas de atividade física e lazer em espaços públicos do 
município, como Academias da Melhor Idade, Joinville em Movimento e Felej 
na Comunidade. 
– Implantar novos equipamentos públicos para prática de atividades físicas, 
como academias nas praças, ciclovias 
- Construir espaços públicos na cidade e em ambientes naturais que favoreçam 
a prática de atividade física, esporte e lazer como pistas de caminhada em 
parques, praças, entre outros.  
 
- Fortalecer a participação das equipes nas competições regionais e estaduais. 

- Apoiar a participação de equipes e atletas em competições nacionais e 
internacionais. 
 
- Incentivar o surgimento de novos talentos por intermédio da integração dos 
projetos de iniciação esportiva e coordenação de rendimento. 
 
- Construção do CIE (Centro de Iniciação Esportiva) na Zona Sul da cidade. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO PÚBLICA 
 
Três grandes objetivos guiam nossa forma de fazer gestão: direcionar 
políticas públicas para a construção de uma cidade mais inteligente e 
humana; aplicar os recursos públicos com ética e transparência; 
continuar governando com a participação dos cidadãos, facilitando seu 
acesso a serviços e informações. Para cumpri-los, vamos seguir atuando 
na modernização e inovação dos serviços públicos, na melhoria de 
processos e na capacitação de gestores e servidores públicos 
municipais. 
 
- Priorizar a execução de ações alinhadas entre as necessidades dos cidadãos, 
o plano de governo e os planos estratégicos. 
 
- Buscar a ampliação da capacidade de gestão, em termos de estrutura, 
recursos financeiros, ferramentas e profissionais. 
 
- Expandir o atendimento ao cidadão nas subprefeituras. 
 
- Promover reuniões periódicas nas comunidades a fim de governar com os 
cidadãos e ouvindo as pessoas. 
 
- Fortalecer o governo digital, utilizando as mais diversas ferramentas para 
ampliar a transparência e a efetividade - com foco em processos e resultados - 
dos serviços públicos. 
 
- Ampliar o acesso do cidadão a serviços públicos eletrônicos, possíveis de 
serem solicitados e obtidos via internet. 
 
- Ampliar parcerias com entidades governamentais e não governamentais a fim 
de continuar promovendo a modernização e inovação dos serviços públicos. 
 
- Continuar investindo em política de gestão documental. 
 
- Estimular o aprimoramento de desempenho dos servidores públicos 
municipais. 
 
- Criar o Centro Municipal de Gestão Pública para qualificação de servidores e 
de gestores públicos municipais. 
 
- Continuar investindo em melhorias nos ambientes de trabalho dos órgãos 
públicos municipais. 
 
- Continuar fomentando ações voltadas à gestão do conhecimento na 
administração pública. 
 
- Criar Centro de Atendimento ao Cidadão.  
 
 

 



 
 

HABITAÇÃO 
  
Ir muito além da construção de casas e apartamentos, entregando um 
verdadeiro “lar” às famílias que não têm condições sociais e econômicas 
de consegui-lo. Por meio de uma política habitacional efetiva, 
buscaremos não só diminuir o déficit por moradias, mas reduzir a 
desigualdade social, a exclusão territorial e a segregação espacial, a fim 
de promover uma ocupação mais igualitária do espaço urbano. 
 
- Colocar em prática o Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS), 
colaborando com a ocupação equitativa do espaço urbano. 
 
- Continuar fomentando a habitação de interesse social, em parceria com os 
governos estadual e federal. 
 
- Priorizar empreendimentos e projetos habitacionais que promovam medidas 
ecológicas e sustentáveis, como captação e reutilização de água das chuvas, 
uso de fontes de energias alternativas e similares. 
 
- Continuar promovendo a regularização fundiária, de acordo com a legislação 
vigente, buscando a redução de ocupações irregulares. 
 
- Buscar recursos junto ao governo federal para levar infraestrutura a 
loteamentos e ocupações existentes. 
 
- Implantar loteamentos populares por meio do Programa Lotes Urbanizados. 
 
- Manter parceria com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para 
realocação de famílias que moram em áreas de risco. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFRAESTRUTURA 
 
Joinville é caracteristicamente horizontal, com uma malha de rios extensa 
e com a infraestrutura em desenvolvimento. Por isso é, constantemente 
necessária a implantação de ações que visam diminuir os problemas 
existentes e facilitem o dia-a-dia da população, sempre com foco na 
qualidade de vida dos moradores. As propostas para essa melhoria 
direcionam para uma série de ações importantes para Joinville. 
 
- Implementar o Programa de Pavimentação Comunitária, através de parcerias 
com moradores para obras que resultem na valorização imobiliária e urbana.  
 
- Implementar o Programa de Recuperação da Malha Viária. 
 
- Reabilitação asfáltica dos principais eixos viários da cidade. 
 
- Continuação do Programa de Substituição de Pontes de Madeira por 
estruturas de concreto. 
 
- Implantação de galerias de concreto para travessias da macrodrenagem. 
 
- Construção da ponte entre as Ruas Plácido Olímpio e Aubé. 
 
- Construção das pontes das ruas Nacar e Anêmonas. 
 
- Viabilizar a construção da ponte entre os bairros Adhemar Garcia e Boa Vista. 
 
- Melhorar a acessibilidade nas travessias, com integração entre passeios de 
pontes e passeios de vias. 
 
- Utilização de máquina varredeira / lavadora de calçadas. 
 
- Projeto para a implantação da Central de Triagem de Resíduos da 
Construção Civil e triturador de madeira. 
 
- Implantação do Projeto de Compostagem de Resíduos de grandes geradores. 
 
- Implantação da Coleta Conteinerizada, através de uso de contêineres 
específicos para resíduos. 
 
- Ampliação da frequência do serviço de coleta seletiva 
 
- Ampliação do Aterro Sanitário Municipal. 
 
- Projeto de aproveitamento do biogás gerado no aterro sanitário. 
 
- Ampliação das obra de dragagem, desassoreamento e limpeza de valas e 
rios. 



 
- Produção de tubos de grandes diâmetros. 
 
- Ampliação e modernização da produção de artefatos de concreto na Fábrica 
de Tubos. 
 
- Continuar as ações de modernização da iluminação pública com lâmpadas 
LED. 
 
- Implantar novos pontos de extensão de rede de iluminação pública em áreas 
não atendidas, prioritariamente em locais com maior índice de violência.  
 
- Implantar o controle do sistema de iluminação pública em tempo real. 
 
- Implantar aplicativo visando agilidade no atendimento às solicitações de 
manutenção feitas pelos contribuintes. 
 
- Trabalhar a busca de parceria público privada (PPP) para modernização e 
automação do parque de iluminação pública. 
 
- Avaliar a implantação de um novo sistema de bilhetagem no transporte 
público. 
 
 
- Projeto de implantação de rede de internet (Wi-Fi) e pontos de energia em 
veículos e terminais urbanos.  
 
- Continuar a implantação de novos abrigos de passageiros de ônibus. 
 
- implantação de aplicativo para celular com informações de horários, itinerários 
e rotas. 
 
- Conclusão das adequações de acessibilidade da frota. 
 
- Ampliação das vagas de transporte escolar. 
 
- Realizar campanhas de sensibilização para o uso de transportes alternativos, 
como bicicletas e coletivos.  
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JUVENTUDE 
 

Nossa população jovem, com faixa etária entre 16 a 34 anos de idade, 
soma o total de 148.788 habitantes. Elaboramos importantes ações 
voltadas para essa significativa parcela de nossa cidade, que está 
participando do desenvolvimento de Joinville e ajudando a torná-la uma 
cidade criativa e mais humana. 

- 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. 

- Solidificar a coordenadoria da juventude, aproximando os jovens joinvilenses 
da administração municipal. 

- Fortalecer o conselho municipal da juventude. 

- Incentivar o empreendedorismo, estabelecendo parcerias com núcleos de 
jovens empresários da cidade, Sistema S e universidades, estimulando ações 
como o projeto cidades inteligentes. 

- Apoio às manifestações culturais, implementando a Virada Cultural. 

- Investir na mobilidade de jovens joinvilenses, utilizando de campanhas de 
sensibilização para o uso de transportes alternativos. 

- Apoiar a Conferência Municipal da Juventude. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEIO AMBIENTE 
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MEIO AMBIENTE 
  

Desenvolver a cidade de forma sustentável é o grande desafio de Joinville 
em relação ao meio ambiente. Este desenvolvimento é fundamental para a 
existência dos recursos naturais, para a economia e para a sociedade 
como um todo. Construir uma cidade planejada, com zoneamento e 
ocupação territorial organizados, que permita a evolução da economia e 
caminhe em harmonia com o meio ambiente são os compromissos desta 
busca. 
 
 - Revisar e atualizar o Código Municipal do Meio Ambiente. 
 
 - Promover o Zoneamento Ecológico-Econômico do território municipal. 
 
- Fortalecer a regulação ambiental, a fim de contemplar a metropolização da 
região (a ser desenvolvida por meio do Plano de Desenvolvimento Regional). 
 
- Implementar diretrizes da área urbana consolidada. 
 
- Criar políticas públicas para controle da ocupação de áreas onde há 
fragilidade ambiental e regulamentar a gestão de áreas de risco. 
 
- Consolidar a informatização dos processos de licenciamento ambiental e de 
alvará de construção. 
 
- Reforçar a parametrização de boas práticas nos processos de licenciamento 
ambiental. 
 
- Regulamentar e implementar políticas de retenção e reaproveitamento de 
água das chuvas. 
 
- Implementar o plano de manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE) do Morro do Iririú. 
 
- Implementar o plano de manejo do Parque Natural Municipal Morro do Finder. 
 
- Implementar o plano de manejo do Parque Natural Municipal da Caieira. 
 
- Implementar o plano de manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) da Ilha do Morro do Amaral. 
 
 - Atualizar o plano de manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE) do Morro do Boa Vista. 
 
- Atualizar o plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra 
Dona Francisca. 
 
- Fortalecer ações de proteção e conservação da Área de Proteção Ambiental 
(APA) Serra Dona Francisca. 
 
- Criar banco de sementes e viveiro de mudas da Área de Proteção Ambiental 
(APA) Serra Dona Francisca. 



 
- Atualizar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, possibilitando o uso 
sustentável da Baía Babitonga. 
 
- Buscar a revitalização e proteção das áreas de manguezais ocupadas de 
forma irregular. 
 
- Atualizar e implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 
 - Fortalecer o Programa SOS Nascentes, que visa à proteção de mananciais. 
 
- Avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas nas bacias 
hidrográficas dos rios de Joinville. 
 
- Implementar o plano de gerenciamento das bacias hidrográficas dos rios 
Cachoeira e Cubatão. 
 
- Promover a recuperação das margens dos rios de Joinville. 
  
- Intensificar a fiscalização através de ações preventivas, repressivas e o 
monitoramento das áreas a jusante e a montante dos mananciais de 
abastecimento da Companhia Águas de Joinville. 
 
- Atualizar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 
 
- Implantar os pontos de entrega voluntária de resíduos da construção civil e de 
poda de vegetação de pequeno porte. 
 
- Organizar a infraestrutura e as políticas de gestão dos resíduos da construção 
civil. 
 
- Implantar a compostagem no aterro sanitário de Joinville, aumentando sua 
vida útil e visando a produção de adubo para pequenos produtores. 
 
- Incentivar as cooperativas de triagem de material reciclável, por meio de 
apoio às cooperativas existentes e credenciamento de novos interessados. 
 
- Incentivar a reciclagem de resíduos eletrônicos. 
 
- Intensificar o controle populacional de cães e gatos. 
 
- Estabelecer parcerias com organizações não governamentais, organizações 
sociais, entidades sem fins lucrativos e entes da administração pública para 
melhoria da proteção animal no Município. 
 
- Construir o Centro de Zoonoses e o Centro de Reabilitação de Animais 
Silvestres (Cetras). 
 



- Criar o Programa Pegada Ecológica Joinville, com foco na formação, estudos 
e desenvolvimento de ferramentas de controle e monitoramento do meio 
ambiente, envolvendo todas as áreas de atuação da administração municipal. 
 
- Criar plano de incentivo e apoio a pesquisa universitária relacionada ao meio 
ambiente. 
 
- Ampliar o contato da comunidade com as unidades de conservação 
municipais, por meio de programas de educação ambiental. 
 
- Realizar atividades interativas nas trilhas ecológicas existentes nas unidades 
de conservação municipais. 
 
- Ampliar a disseminação de informações referentes à separação e destinação 
corretas de resíduos. 
 
- Estabelecer parcerias para revitalizar as ações de educação ambiental 
voltadas à melhoria da qualidade ambiental do Rio Cachoeira. 
 
- Intensificar ações educativas relativas à posse responsável de animais, 
visando reduzir a reincidência de maus tratos e abandono dos mesmos. 
 
- Estender o Programa Parceria Verde, que permite cuidar de praças por meio 
de parcerias com a iniciativa privada. 
 
- Revitalizar praças, com reforma de quadras poliesportivas, instalação de 
playgrounds (brinquedos infantis) e plantio de mudas de flores. 
 
- Criar um grande parque ecológico. 
 
- Criar o Plano de Rearborização Urbana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANEJAMENTO URBANO 
 
As ações propostas para o planejamento urbano visam promover o 
desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, com horizontes de 
aplicação em curto prazo durante a gestão 2017-2020; de médio prazo, em 
15 anos; e de longo prazo, com previsão de 30 anos para sua 
implementação. As propostas têm como base o respeito à legislação 
vigente, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 
Joinville, o PlanMOB, e o Plano Diretor de Transportes Ativos (PDTA). 
 
- Implantar a nova Lei de Ordenamento Territorial. 
 
- Implantar a Lei de Outorga e Transferência do Direito de Construir. 
 
- Implantar a Lei de Indução do Crescimento (IPTU progressivo). 
 
- Implantar o Plano Municipal de Habitação. 
 
- Implantar o Plano de Arborização Urbana. 
 
- Revisar o Plano Diretor  
 
- Aumentar a atratividade pelo deslocamento a pé, através da qualificação das 
calçadas e ações de incentivo às caminhadas. 
 
- Ampliar o Programa de Certificação de Calçadas de Joinville. 
 
- Elevar a segurança dos pedestres nas travessias, através de melhorias na 
sinalização viária. 
 
- Ampliar a instalação de rampas de acessibilidade nas esquinas e travessias 
de pedestres, com prioridade para as áreas centrais e de maior movimento. 
 
- Ampliar a rede cicloviária, conforme metas do Plano de Mobilidade 
(PlanMOB). 
 
- Promover campanhas para estimular o uso da bicicleta. 
 
- Garantir a qualidade de infraestrutura das vias cicláveis, considerando a 
segurança dos ciclistas e bicicletas. 
 
- Implantar bicicletários seguros nas estações de integração do transporte 
coletivo. 
 
- Implantar o projeto de Ciclo Turismo Rural de Joinville. 
 
- Implantar o Sistema de Bicicletas Públicas 
 
- Implantar uma rede de corredores exclusivos de ônibus nos eixos troncais do 
sistema de transporte. 



 
- Implantar a Estação de Integração da Universidade. 
 
- Promover a renovação da frota de ônibus,dotando os veículos de ar 
condicionado e acessibilidade. 
 
- Iniciar tratativas com o Governo Federal para implantar os eixos de contorno 
Leste e Oeste de Joinville. 
 
- Duplicar o Eixo Industrial, a Rua Dona Francisca, a Av. Almirante Jaceguay, a 
Rua XV de Novembro e a Rua Ottokar Doerffel, em parceria com o Governo do 
Estado.  
 
- Retomar o projeto do Eixo Ecológico Leste, complexo viário com tratamento 
paisagístico diferenciado e ciclovias, envolvendo os bairros Comasa, Jardim 
Iririú e parte do Aventureiro.  
 
- Implantar novos eixos binários  
 
- Elaborar estudos para implantar áreas de tráfego moderado. 
 
- Criar rotas seguras de tráfego junto às escolas. 
 
- Viabilizar a implantação de lombo faixas  
 
- Elaborar estudo para reduzir os limites de velocidade de vias de maior risco. 
 
- Viabilizar a implantação do Parque do Piraí, com áreas de lazer, esporte, 
trilhas, e balneário. 
 
- Viabilizar a implantação do projeto Porto Cachoeira, um parque linear que 
abrange a região central da cidade até a Estação Ferroviária, passando pelo 
Parque da Cidade e Arena Joinville. 
 
- Viabilizar a implantação do Parque das Lagoas do Paranaguamirim. 
 
- Ampliar a extensão e o horário da Rua de Lazer da Beira-rio aos domingos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

Os investimentos na área da saúde em Joinville são significativos, mas 
ainda é preciso avançar mais. O grande desafio é levar a saúde pública 
com cada vez mais qualidade à população.  

Com promoção e prevenção em saúde, bem como o tratamento e o 
acompanhamento de cada cidadão dentro do Sistema Único de Saúde, é 
possível alcançar patamares ainda mais elevados. Para isso, é preciso 
trabalhar saúde em rede e desenvolver políticas públicas intersetoriais, 
envolvendo educação, assistência social, segurança, infraestrutura, 
cultura, lazer, integrando a população por meio dos conselhos, clubes, 
igrejas, organizações sociais. Com isso, o cidadão poderá ter acesso a 
um sistema de saúde pública que atenda as suas necessidades. 

 

- Otimizar o uso dos recursos. 
 
- Intensificar a fiscalização e auditoria para maior desempenho e produtividade. 

- Entregar a nova UTI, Centro de Materiais Esterilizados e Centro Cirúrgico do 
Hospital Municipal São José (HMSJ). 

- Construção do prédio de apoio no HMSJ englobando farmácia e terapias 
complementares (Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Nutrição). 

 - Modernização de equipamentos de Raio-X por sistemas digitais nos PAs e 
HMSJ. 

- Implantação de Centro de Diagnóstico de Imagens Integrado com laudo 24h 
entre PAs e HMSJ. 

- Ampliação do centro de diagnóstico de exames Laboratoriais Municipal. 

- Facilitar o acesso da população à coleta de exames laboratoriais, ampliando o 
número de postos de coleta. 

- Reestruturação da gestão da saúde municipal, criando três Distritos Sanitários 
com 20 microrregiões de saúde. 

- Implantar sistema informatizado de Gestão em Saúde integrado em toda a 
Rede de Atenção à Saúde (prontuários, exames laboratoriais e exames de 
imagem). 

- Adequar às normas de acessibilidade todas as Unidades de Saúde. 

- Entregar o PA Sul ampliado e revitalizado. 

 - Elaboração de Plano de intervenção/manutenção nas unidades de saúde. 



-  Ampliação da cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF). 

 - Ampliação da cobertura da Saúde Bucal. 

 - Implantação de Centro de Atendimento ao Pequeno Trauma Ortopédico, para 
reduzir a superlotação do Pronto Socorro do HMSJ. 

- Fortalecer o serviço de combate ao mosquito Aedes aegypti (dengue, Zika, 
Chikungunya) 

- Implantação da Unidade Móvel de Castração de animais. 

- Criação de Banco de Medicamentos, evitando o desperdício e 
automedicação. 

 - Fortalecimento da rede de cuidado ao paciente com Câncer. 

- Implantação do Centro de Referência ao Diabético. 

- Ampliação dos programas de diabetes, hipertensão e obesidade para prevenir 
o AVC e suas consequências. 

- Desenvolvimento do Programa Municipal Multidisciplinar de Atenção ao Idoso. 

- Criação de núcleo especializado de atendimento à criança vítima de violência. 

- Ampliação das estratégias de Tele Saúde para qualificar o acesso às 
principais especialidades. 

- Criação do CER, o Centro Especializado em Reabilitação. 

- Implantação do Programa "Melhor Acolher", para aumentar a qualidade no 
atendimento da população nas unidades de saúde. 

- Intensificar ações do Núcleo Especializado de Atendimento Integral à Mulher. 

- Fortalecer a rede de apoio psicossocial, com olhar especial ao público 
infantojuvenil. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGURANÇA PÚBLICA 
  

A área de segurança pública vem recebendo atenção especial do 
município. Entre as ações adotadas, destaque para a Secretaria de 
Proteção Civil e Segurança Pública (Seprot), a criação da Guarda 
Municipal, a vinculação do Departamento de Trânsito (Detrans) e a 
implantação de um setor voltado às políticas sobre drogas.  
À Seprot cabe desenvolver e implantar políticas que promovam a 
proteção ao cidadão, articulando e integrando os organismos 
governamentais e a sociedade, organizando e ampliando a capacidade de 
defesa da população com relação à segurança pública e defesa civil, com 
prevenção e enfrentamento de situações de risco, de calamidade e estado 
de emergência. 
A capacidade do Poder Público Municipal em contribuir de maneira eficaz 
para a ordem pública e social está em rever, adaptar e integrar as suas 
políticas sociais e urbanísticas. 
  
  
- Consolidar o “Fórum Integrado de Gestores de Segurança Pública” 

  
- Promover a participação da sociedade nos debates sobre segurança, 
violência e criminalidade, com consultas públicas junto aos diversos 
segmentos, para manter um diagnóstico mais próximo à realidade, participativo 
e transparente. 

  
-    Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública Multidisciplinar e 
Integrado, que reúna os principais gestores do sistema em todas as esferas do 
poder público e da sociedade, com busca constante de soluções conjuntas 
para os problemas. 

  
-    Criar o Observatório de Segurança Pública de Joinville, como forma de 
promover estudos científicos acerca do crime e da violência; 

  
-    Ampliar a estrutura da Guarda Municipal; 

-    Integrar a Seprot à Central Regional de Emergência de Joinville; 

-    Modernizar o sistema de controle semafórico da cidade; 

-    Aquisição de equipamentos de monitoramento aéreo e remoto para 
fiscalização das áreas de preservação ambiental, auxílio nas ações de defesa 
civil e da vigilância epidemiológica, controle de trânsito, entre outras 
aplicações. 

- Continuar apoiando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.  

- Integrar as agências de fiscalização do município com as instituições do 
Estado e União, além das entidades civis organizadas, para otimizar os 
recursos e melhorar o atendimento à população. 



- Apoiar as atividades de cunho social e integradas de prevenção ao crime e à 
violência nas áreas de maior vulnerabilidade, direcionadas às pessoas que se 
encontram em situação de risco social, em especial à população juvenil. 

- Atuar diretamente na política de redução e prevenção de danos causados 
pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. 

- Implementação um protocolo único e humanizado de atendimento às vítimas 
de violência (idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência), pelas 
diversas agências públicas envolvidas. 

- Ampliar programa "bem-te-ví", convênio com o Estado, possibilitando a 
instalação de mais câmeras de videomonitoramento nas ruas e praças. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TURISMO 

O Turismo movimenta valores consideráveis em Joinville, chegando a R$ 
400 milhões apenas em hospedagens, sem contemplar os valores em 
montagem, estrutura e pessoal para realização de eventos. Isso significa 
uma arrecadação somente em ISS de mais de R$ 20 milhões para Joinville 
(6.000 leitos de hospedagem x 365 dias x 52% taxa de ocupação x R$ 
350,00 / dia - dados do Ministério do Turismo). Mas é possível 
avançarmos mais com a adoção de algumas medidas. 

  

- Criação de uma Política de Receptivo para a Cidade, desenvolvendo 
parcerias em capacitações e ações de divulgação e comercialização da 
atividade turística na cidade. 
  
- Valorização do Programa de Atendimento ao Turista 
  
- Criar o Espaço da Dança, referência para atrair mais turistas à cidade. 
  
-  Fortalecimento do Joinville e Região Convention e Visitors Bureau, 
com destinação de verbas para captação de eventos nacionais e 
internacionais, fazendo com que o órgão seja o grande divulgador do 
município. 
  
- Apoiar o Turismo Rural, as festas da área rural  
 
- Reestruturar a Casa Kruger. 
  
- Fortalecimento do Projeto Viva Ciranda com apoio constante às ações do 
projeto. 
  
- Desenvolvimento do potencial turístico da Baía da Babitonga e 
fortalecimento do turismo náutico, regularizando as marinas e trapiches 
para receber embarcações de outras regiões mostrando as belezas de 
nossa área náutica. 
  
-  Fortalecimento do potencial do turismo cultural, ampliando as relações 
entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e as fundações de 
cultura, turismo, esportes e Rural 25 de Julho. 
  
-  Fortalecimento do cicloturismo, por meio de implantação de sinalização 
turística das rotas, infraestrutura adequada e incentivo para quem optar por 
esta forma de conhecer a cidade. 

  
-  Desenvolvimento do Turismo de Lazer. 

 
  
 



ESTRUTURA DE GOVERNO 
 
 
Prefeito - Udo Döhler
Vice-prefeito - Nelson Coelho
Procuradoria-Geral - Eduardo Buzzi
Secretaria da Fazenda - Flávio Martins Alves
Secretaria da Saúde - Francieli Cristini Schultz
Secretaria de Administração e Planejamento - Miguel Angelo Bertolini
Secretaria de Assistência Social - Vagner Ferreira de Oliveira
Secretaria de Comunicação - Marco Aurélio Braga Rodrigues
Secretaria de Cultura e Turismo - Raulino Esbiteskoski
Secretaria de Desenvolvimento Rural - Valério Schiochet
Secretaria de Educação - Roque Mattei
Secretaria de Esportes - Douglas Strelow
Secretaria de Gestão de Pessoas - Rosane Bonessi
Secretaria de Governo - Afonso Carlos Fraiz
Secretaria de Habitação - Romeu de Oliveira
Secretaria de Infrestrutura Urbana - Romualdo Theophanes de França Junior
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável - Danilo Conti
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - César Roberto Nedochetko
Secretaria do Meio Ambiente - Jonas de Medeiraos
 
SUBPREFEITURAS REGIONAIS
 
Subprefeitura da Região Centro-Norte - Maria José de Lara Fettback
Subprefeitura da Região Leste - Gelcinei Bortolotto
Subprefeitura da Região Nordeste - Valdemir Luiz Schulze
Subprefeitura da Região Oeste - João Tadeu Moreira
Subprefeitura da Região Sudeste - Vilderson Vilsonei Laureano
Subprefeitura da Região Sudoeste - Osmar Vicente
Subprefeitura da Região Sul - Rogério Genézio Atanázio
Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba - Sidney Sabel
 
DEPARTAMENTOS

Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) – César Roberto Nedochetko
Hospital Municipal São José - Francieli Cristini Schultz
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville (Ipreville) - 
Sergio Luiz Miers
 
EMPRESA

Companhia Águas de Joinville - Jalmei José Duarte


