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O conteúdo deste trabalho foi elaborado com base nos planos de governo dos candidatos a prefeito
de Navegantes, Santa Catarina, para as eleições de 2020.

O objetivo deste trabalho é extrair dos planos de governo os principais tópicos apresentados pelos
candidatos  para o pleito  de 2020 a fim de que a  população do município conheça as  propostas  dos
mesmos.

No início de cada síntese de proposta governamental destacamos o número de páginas e o link de
acesso ao plano de governo completo dos candidatos, que estão disponíveis na página de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral.  Clique  aqui para acessar a página de
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais e obtenha mais detalhes.

Os erros de ortografia e gramática foram mantidos com o objetivo de preservar a originalidade do
texto contido em cada plano de governo.

O que é o Observatório Social do Brasil Navegantes | SC?

O Observatório Social  do Brasil Navegantes |  SC é uma pessoa jurídica de direito privado, em
forma de associação, sem fins econômicos e apoiador da Rede OSB de Controle Social.

É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior
número possível  de entidades  representativas  da sociedade civil  com o objetivo de contribuir  para a
melhoria da gestão pública.

É formado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitudes em
favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. É formado por empresários,
profissionais,  professores,  estudantes,  funcionários  públicos  e  outros  cidadãos  que,  voluntariamente,
entregam-se à causa da justiça social.

Objetivos gerais:

1) Atuar como organismo de apoio à comunidade para pesquisa, análise e divulgação de informações
sobre  o  comportamento  de  entidades  e  órgãos  públicos  com  relação  à  aplicação  dos  recursos,  ao
comportamento ético de seus funcionários e dirigentes, aos resultados gerados e à qualidade dos serviços
prestados.

2) Congregar, localmente, representantes da sociedade civil organizada, executivos e profissionais
liberais de todas as categorias, sem vinculação político-partidária, dispostos a contribuir no processo de
difusão do conceito de cidadania fiscal, servindo a seu grupo profissional e à sociedade geral.

3) Possibilitar o exercício do direito de influenciar as políticas públicas que afetam a comunidade,
conforme está assegurado pelo artigo 1º da Constituição Federal de 1988: “todo poder emana do povo”.

4) Incentivar e promover a realização de cursos, eventos, congressos, seminários, palestras, debates,
grupos de estudos, entre outras atividades,  que tenham por objetivo contribuir  com o aprimoramento
pessoal e profissional de membros da comunidade e de profissionais ligados às áreas de interesse do
Observatório.
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5) Incentivar e promover eventos artísticos, culturais, técnicos e científicos que possam contribuir
para a criação da cultura da cidadania fiscal e popularização das ferramentas de participação dos cidadãos
na avaliação e monitoramenteo da gestão dos recursos públicos.

6) Contribuir, diretamente, para que haja maior transparência na gestão dos recursos públicos, de
acordo com o previsto no artigo 5º, incisos XIV e XXXIV; no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição
Federal de 1988, Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012.

7) Estimular a participação da sociedade civil organizada no processo de avaliação da gestão dos
recursos públicos, visando defender e reivindicar a austeridade necessária na sua aplicação, dentro de
princípios éticos com vistas à paz e à justiça social.

8) Incentivar e promover o voluntariado nas ações educativas e operacionais em favor dos direitos do
cidadão e contra a corrupção.

9) Realizar e divulgar estudos relativos a atividades governamentais e empresariais de interesse da
comunidade.

10) Participar da Rede da Cidadania Fiscal como forma de facilitar o cumprimento das ações locais de
Educação Fiscal e Controle dos Gastos Públicos.

11) Reverter  o  quadro  de  desconhecimento,  por  parte  de  indivíduos,  empresas  e  entidades,  de
mecanismos capazes de possibilitar o exercícios da cidadania fiscal e o controle da qualidade na aplicação
dos recursos públicos.

12) Apresentar propostas para o desenvolvimento de projetos, atividades e estudos que contemplem a
promoção  de  mudanças  fundamentais  e  essenciais  no  processos  de  gestão  dos  recursos  públicos,
principalmente nas áreas de saúde, educação, recursos humanos, licitações, gastos do poder legislativo e
assistência social.

13) Promover  a  ética,  a  paz,  a  cidadania,  os  direitos  humanos,  a  democracia  e  outros  valores
universais.
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CIRINO CABRAL (CIDADANIA)
Número de páginas: 20.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Plano elaborado em 5 pilares: Educação, Saúde, Mobilidade, Geração de Emprego e Turismo.

Pilar I - Saúde

Problemas apontados:
a) a principal referencia de média e alta complexidade fica localizada no município vizinho (Itajaí)
b) possui um hospital que está e construção há mais de uma década e que não comporta mais a

população existente
c) os postos de saúde são precários
d) existem filas de espera para consultas e exames
e) os  servidores  possuem  carência  de  estrutura  de  trabalho,  além  de  estarem  extremamente

desmotivados
f) falta informatização dos sistemas de atendimento ao paciente, consolidação destes dados, até o

fornecimento de medicamentos pela farmácia central.

Ações propostas:
1) Finalizar a construção do hospital, equipá-lo de forma a atender de forma satisfatória a população

e fiscalizar o cumprimento do contrato da entidade que o administra;
2) Estruturar os postos de saúde melhorando as condições de trabalho dos profissionais desta área;
3) Informatizar todo o sistema de ponta a ponta, fazendo com que as pessoas não tenham mais que

enfrentar filas para conseguir uma consulta, um exame, ou até mesmo um medicamento;
4) Ampliar o atendimento de especialidades na rede municipal;
5) Fortalecer o programa de atendimento humanizado na área da saúde;
6) Ampliar a atenção à saúde integral da pessoa com deficiência;
7) Fortalecer e ampliar o atendimento aos dependentes de Álcool e Drogas;
8) Fortalecer  os  programas  de  atendimentos  como  o  Programa  Municipal  de  DST/AIDS  e  o

Programa de Controle de Tuberculose;
9) Melhorar o programa de saúde integral da mulher;
10) Dar continuidade e ampliar o Programa Saúde em Casa para que se atinja 100% de cobertura;
11) Dar prioridade aos programas e ações voltados para a redução dos índices de mortalidade infantil

e materna;
12) Ampliar o Programa de Planejamento Familiar;
13) Ampliar as ações nos setores de vigilância sanitária, epidemiológica e zoonoses;
14) Ampliar as políticas de bem-estar animal, implementando o Código Municipal da Defesa Animal

(Lei Municipal 3100/2016);
15) Implantar o Programa “MAIS MÉDICOS NAVEGANTES”garantindo, pelo menos, a presença de

um Clínico Geral em cada UBS;
16) Zerar a fila de espera dos exames de média complexidade, utilizando-se do Consórcio Regional de

Saúde da AMFRI, de parcerias com clínicas e laboratórios especializados e de recursos próprios.
17) Realizar a entrega domiciliar de medicamentos em quantidades suficientes para o período de 90

dias para portadores de doenças / patologias crônicas, estáveis e controlados clinicamente, em
acompanhamento pelas Unidades Básicas de Saúde.
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Pilar II – Educação

Problemas apontados:
a) município encontra-se muito atrasado frente a outros municípios em crescimento
b) sem apostila
c) sem informatização
d) escolas antigas e depreciadas
e) muitos prédios alugados
f) escolas criadas que atendem pouco número de alunos
g) falta de vagas em creches
h) falta de estrutura para os profissionais, que acabam ficando desmotivados
i) falta de ensino técnico para jovens, enfim, inúmeros problemas.

Ações propostas:
1) Investir recursos na reforma das escolas;
2) Construção de unidades próprias e que comportem grande número de crianças;
3) Construção de no mínimo 06 (seis) grandes creches para atendimento dos pais que trabalham;
4) Informatização  de  todo  o  processo,  interligando  todas  as  unidades  de  ensino,  gerando

transparência e acessibilidade para todos;
5) Capacitação e formação aos profissionais da educação;
6) Firmar  parcerias  com  SENAI,  SENAC,  CIEE  e  demais  entidades  para  cursos  técnicos  de

capacitação de nossos jovens do município;
7) Construir um núcleo de atendimento educacional especializado, com profissionais habilitados em

educação especial;
8) Construir o BNCC (Base Nacional Curricular) do município;
9) Capacitar  todos os  profissionais  da  educação sobre o  BNCC municipal  e  construção de  suas

diretrizes;
10) Colocar em prática o direito ao gozo da hora atividade na educação infantil e anos iniciais;
11) Promover a reforma administrativa no plano da educação;
12) Promover o planejamento sobre o ônibus escolar e o acesso à educação;
13) Reajuste do salário das especialistas;
14) Promover concurso público com vagas para especialistas;
15) Criar  parcerias  com  a  Fundação  de  Cultura,  Fundação  de  Esportes,  Secretaria  de  Turismo,

Fundação do Meio Ambiente e Assistência Social;
16) Ampliar  o  nível  de  escolaridade  da  população,  incluindo  programas  de  qualificação  para  o

trabalho e a geração de renda;
17) Implantar o Piso Municipal do Professor, com vencimento acima do Piso Nacional e rever o Plano

de Carreira em sua progressão salarial, tanto na promoção vertical como horizontal;
18) Realizar estudos que visem a implantação de um programa de bolsas de estudos aos profissionais

da Educação para pós-graduação stricto-sensu,  para Mestrado e/ou Doutorado em sua área de
atuação que permita ao profissional cursar mestrado e doutorado com dispensa do trabalho, a
partir da garantia de contrapartida ao município;

19) Realizar  programas  de  formação e  aperfeiçoamento  para  os  profissionais  da  educação para  o
atendimento das pessoas com deficiência na rede regular de ensino municipal.

Pilar III – Mobilidade
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Problemas apontados:
a) temos muitas ruas estreitas, de duas vias, com estacionamento dos dois lados, de piso antigo que

não suporta grande densidade de veículos da cidade.
b) A cidade possui importantes vias que precisam de melhor estrutura.
c) Navegantes possui apenas dois acessos para o município de Itajaí, seja pela ponte na BR-101, seja

pelo rio, na travessia de ferry-boat e quando fecha a rodovia a cidade entra em colapso por conta
da fila junto a empresa de navegação

d) A cidade não possui transporte coletivo municipal desde 2012.

Ações propostas:
1) Estruturar e planejar as vias da cidade para que comportem o grande fluxo de carros, respeitando

sempre a ordem de preferencia (pedestres, ciclistas, ônibus, motociclistas, carros, etc.);
2) A construção de um segundo acesso por  meio de ponte  para o município  de Itajaí  é  medida

urgente, seja pela via marginal da BR-101, seja pelo Bairro Volta Grande ou Machados;
3) Estudo  de  possibilidade  de  se  manter  apenas  a  travessia  de  pedestres  no  Centro  da  cidade,

deixando a travessia de carros no Bairro Porto das Balsas;
4) Licitar  urgentemente  o  edital  de  transporte  público  municipal,  tendo  em  vista  que  hoje  o

empregado não consegue chegar na empresa,  o servidor não consegue chegar no seu local de
trabalho, e o aluno não consegue chegar na escola por falta completa de transporte público;

5) Fiscalizar os horários e trajetos do transporte público;
6) Aperfeiçoar os programas de treinamento e capacitação dos motoristas e fiscais de ônibus;
7) Aperfeiçoar e modernizar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo;
8) Implantar terminais integrados na cidade;
9) Implantar novas coberturas nos pontos de ônibus de toda a cidade;
10) Continuar implantando ciclovias e promovendo o Transporte Verde;
11) Incentivar e criar rotas alternativas para os ciclistas;
12) Desenvolver e incentivar os Programas de Educação para o trânsito;
13) Criar programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das escolas e nas faixas de

segurança;
14) Zelar  para  que  os  projetos  de  empreendimentos  considerados  polos  geradores  de  tráfego

contenham medidas para reduzir os impactos na circulação viária;
15) Promover a melhoria da mobilidade urbana, por meio do desenvolvimento de ações de transporte,

trânsito e acessibilidade;
16) Criar novos corredores de trânsito com o objetivo de dar maior agilidade ao fluxo de veículos;
17) Recuperação e manutenção das estradas vicinais;

Pilar IV – Geração de Emprego e Renda

Problemas apontados:
Mesmo Navegantes sendo uma cidade em crescimento, ainda carece de empregos chegando ao número de
12000 desempregados (esse dado não tem indicação da fonte).

Ações propostas:
1) Potencializar o Programa de Apoio aos Microempreendedores Individuais –MEI;
2) Ampliar as vagas dos Programas de Qualificação Profissional em parceria com o Governo do

Estado e o Governo Federal;
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3) Fortalecer e ampliar as parcerias com SENAI, SENAC, Sebrae, ONGs, sindicatos e universidades
para a geração de emprego e renda;

4) Incentivar o surgimento de novas oportunidades de emprego em parceria com a iniciativa privada
e poder público;

5) Fortalecer os programas de acesso ao primeiro emprego;
6) Fomentar ações que incentivem o comércio e a prestação de serviço, fortalecendo o segmento e

gerando empregos;
7) Fortalecer  a  política  de  atração  de  investimentos,  promovendo  as  vantagens  comparativas  da

cidade;
8) Promover ações de desburocratização municipal, visando facilitar a abertura de novos negócios na

cidade;
9) Apoiar e incentivar as micros e pequenas empresas;
10) Criar o programa de capacitação dos empreendedores de rua, além de manter incentivos fiscais

para a categoria, estimulando a geração de emprego e renda.

Pilar V – Turismo

Problemas apontados:
Infelizmente Navegantes está voltada de costas para o Rio Itajaí e para o oceano atlântico que banham a
cidade. Não possuímos marinas, investimento apenas no surf como esporte náutico, não temos uma cadeia
de restaurantes e hotéis à beira mar, o imposto cobrado pela municipalidade é o mais alto da região, 
enfim, falta infraestrutura turística na cidade, mesmo tendo ao lado do município, cidades como Penha
(com  o  Parque  Beto  Carrero  World)  e  Balneário  Camboriú  e  na  própria  cidade  um  aeroporto
internacional.

Ações propostas:
1) Reduzir impostos do setor;
2) Modificar urgentemente o plano diretor para privilegiar a orla do rio e praia para investimentos

deste setor;
3) Incentivar empresas a acreditarem na cidade;
4) Estruturar políticas públicas na área de turismo para atrair pessoas o ano inteiro;
5) Temos ainda uma zona rural nunca explorada, seja para turismo rural, seja de aventura;
6) Além de possuir o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, a incentivar o turismo religioso.
7) Criar o Festival Navega Verão, através de parcerias com a iniciativa privada, com a realização de

atividades como: o Terno de Reis, Boi de Mamão, Dança de São Gonçalo, Natal dos Sonhos,
Show  da  Virada;  Festa  do  Migrante,  Festivais  Esportivos,  caminhadas,  corridas  rústicas,
atividades  esportivas  na praia,  Shows Musicais,  Festa  de Nossa Senhora  dos  Navegantes  e  o
Carnaval.

Demais Estruturas

Agricultura e Pesca
Ações propostas:

1) Fortalecer o pequeno produtor rural;
2) Firmar e fortalecer parcerias com a EPAGRI e demais órgãos estaduais e nacional;
3) Retorno da FENAGRO;
4) Construção de duas novas carreiras para os pescadores artesanais;
5) Buscar regulamentar a atividade da salga no município;
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6) Maior oferta da patrulha mecanizada para os agricultores do município;
7) Colocar a estrutura administrativa da prefeitura para assessoria e consultoria do agricultor;
8) Ampliar a assistência técnica para os agricultores;
9) Incentivar a agricultura orgânica no município;
10) Apoiar a ampliação do cultivo e dar visibilidade aos produtores de orquídeas e de outras flores e

plantas ornamentais do município;
11) Dar continuidade a conservação das estradas rurais para garantir o escoamento da produção e o

controle de erosões;
12) Fortalecer o programa de estímulo à produção e ao consumo de alimentos saudáveis;
13) Incentivar o fortalecimento das cadeias produtivas de hortaliças;
14) Dar visibilidade aos agricultores para ampliação da produção e do consumo;
15) Fomentar ações de apoio a agricultura familiar e a produção orgânica de alimentos;
16) Divulgar, nos diversos setores do município, o potencial agropecuário, estreitando o contato entre

os consumidores e produtores rurais;
17) Desenvolver, em parceria com o SEBRAE, Sindicato Rural entre outras instituições, um amplo

programa de capacitação para jovens empreendedores rurais;
18) Reivindicar junto à Agência Nacional de Telecomunicações -Anatel a oferta de serviço de conexão

à internet e de rede de telefonia celular em áreas rurais;
19) Incentivar  junto  com  o  SEBRAE  e  demais  órgãos  a  criação  do  Programa  de  Marketing

Agropecuário, visando auxiliar o agricultor na venda do seu produto.
20) Criar  e  construir  com a parceria  da iniciativa privada o Museu da Pesca Artesanal,  da Pesca

industrial e da Construção Naval.
21) Priorizar a compra de produtos dos agricultores navegantinos para atender a merenda escolar da

rede municipal de ensino.

Assistência Social e Habitação
Ações propostas:

1) Construir mais um CRAS – Centro de Referencia da Assistência Social no município;
2) Aumentar a equipe do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
3) Conveniar/consorciar o abrigo municipal com municípios da mesma comarca ou vizinhos para

diminuir o custo;
4) Construir um acolhimento para pessoas em situação de rua;
5) Aumentar o números de técnicos especializados da secretaria através de concurso público para

atender a população do SUAS –Sistema Único de Assistência Social.
6) Criar um departamento junto a Secretaria de Planejamento para otimizar o trabalho e fazer um

planejamento habitacional sustentável;
7) Criar  um  departamento  também  na  secretaria  de  planejamento  específico  para  regularização

fundiária;
8) Definir meta de trabalho para toda gestão no quesito regularização fundiária;
9) Promover todas as ações necessárias para finalização do Programa Lar Legal, para conceder as

escrituras públicas dos imóveis para os proprietários;
10) Fortalecer  o  processo  de  entrega  e  acompanhamento  da  ocupação  dos  empreendimentos  do

Programa Minha Casa, Minha Vida;
11) Ampliação  da  qualificação  de  adolescentes  e  jovens  nos  programas  de  desenvolvimento  e

iniciação ao trabalho;
12) Fortalecimento dos grupos de idosos;
13) Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para

atendimento especializado aos idosos;
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14) Fortalecer o combate ao trabalho infantil;
15) Criar  uma  política  de  atendimento  à  crianças,  adolescentes,  mulheres  e  idosos  que  sofrem

violência doméstica;
16) Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, como população de rua,

mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes, homossexuais, lésbicas e travestis;
17) Continuar a fortalecer o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município;
18) Aumentar a assistência e o apoio às pessoas com deficiência, prevendo a adoção de ações para

educação, capacitação profissional, saúde e acesso ao emprego;
19) Fortalecer a política municipal do idoso;
20) Aprimorar as iniciativas municipais de respeito à diversidade;
21) Fortalecer e ampliar as políticas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA por meio

de ação conjunta de todos os órgãos que integram o sistema de garantia de direitos;
22) Apoiar e valorizar o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais.

Cultura
Ações propostas:

1) Criar  o  Mercado  Público,  com  espaço  para  artesões,  exposições, música, feira de produtos do
município, pescados, dentre outros;

2) Facilitar o  acesso  e  acessibilidade  à  arte  e  à  cultura  criando sistemas de busca de público;
3) Incentivar  a  memória  e  as  tradições  protegendo  o  patrimônio cultural do município com

incentivo fiscal;
4) Desenvolver a economia criativa;
5) Facilitar a abrangência das políticas culturais;
6) Incentivar a cooperação e  parceria  entre  o poder público  e  o setor privado nas ações culturais;
7) Transparência nas ações garantindo a acessibilidade aos mecanismos de financiamento cultural;
8) Descentralização  dos  recursos  para  localidades  mais  afastadas  e  comunidades  carentes  do

município;
9) Incentivo  fiscal  para  as  ações  de  preservação  material  e  imaterial da cultura;
10) Promover a cultura em sua amplitude;
11) Desenvolver a responsabilidade socioambiental;
12) Valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;
13) Integrar a cultura no meio escolar fazendo parceria entre Cultura e Educação;
14) Trabalhar a cultura em parceria com o turismo, pois um complementa o outro.
15) Formar,  profissionalizar  e  especializar  os  agentes  e  gestores culturais;
16) Incentivar  a  organização  e  a  sustentabilidade  de  grupos,  associações,  cooperativas  e  outras

entidades atuantes na área cultural;
17) Garantir  os investimentos destinados à  ampliação  e à manutenção dos equipamentos públicos,

bens e ações culturais;
18) Desburocratizar o acesso as leis de incentivo;
19) Promover uma festa cultural anual que mostre a cultura e tradições do município;
20) Liberar o acesso ao WiFi nos ambientes culturais;
21) Criar e montar um museu de Carpintaria Naval, criando um roteiro de visitas aos estaleiros;
22) Criação  de  um  cronograma  unificado  entre  Secretarias  de  Turismo,  Secretaria  de  Esporte,

Secretaria de Educação e Fundação Cultural;
23) Criação de novos Pontos de Cultura por toda a Cidade.

Esporte
Ações propostas:

Travessa Valdemar Vieira, nº 403, Auditório I | Centro | Navegantes | Santa Catarina | CEP 88370-454 | (47) 99265-9832 Pág. 10



1) Adquirir  transporte  para  deslocamento  de  atletas  da  Fundação Municipal de Esportes;
2) Valorização do profissional de Educação Física que atua na Fundação Municipal de Esportes;
3) Contratação de   estagiários  para  auxiliar  a   demanda na   quantidade  de  alunos  dos  cursos  e

escolinhas ofertadas pela Fundação Municipal de Esportes;
4) Contratação de mais profissionais para oferecer novas modalidades à comunidade;
5) Oferta de escolinhas esportivas em diversos Bairros do município;
6) Incentivo  ao  esporte  escolar,  comunitário  e  de  rendimento  no município, com o apoio da

Secretaria de Educação;
7) Incentivo as competições esportivas regionais, estaduais e nacionais, trazendo atletas e público,

colaborando com o turismo e a economia do município;
8) Mais  recursos  destinados  a  projetos  esportivos,  materiais  de utilização nas escolinhas e

treinamentos;
9) Aumentar  o  orçamento  destinado  a  Fundação  Municipal  de  Esportes  para  eventos  e

desenvolvimento de projetos;
10) Revisão nos valores do bolsa atleta e lei de incentivo ao esporte;
11) Adequar o organograma da Fundação Municipal de Esportes à Lei Complementar n.  1362 de

2000;
12) Reformulação no formato dos Jogos Escolares de Navegantes;
13) Realização de festivais esportivos, Inter polos/escolinhas e Competições Escolares;
14) Maior  autonomia  de  decisão  da  superintendência  dentro  dos parâmetros de orçamento e

planejamento;
15) Valorização do profissional ligado à Fundação Municipal de Esportes;
16) Criar programa de incentivo à atividade física para os idosos;
17) Implantar novos espaços de esporte, lazer e recreação;
18) Intensificar  as  atividades  esportivas  para  pessoas  com  deficiência,  inclusive  proporcionando

espaços de lazer adaptados a elas;
19) Melhorar e ampliar os equipamentos esportivos;
20) Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais;
21) Revitalizar e iluminar os campos de futebol para as escolinhas de iniciação e campeonatos de

amador.

Gestão Administrativa, Tecnológica da Informação e Comunicação
Ações propostas:
A ordem é romper com a ineficácia, com o descaso e com a morosidade  do  setor  público  na  prestação
dos  seus  serviços  à  população.  É preciso  construir  um  novo  modelo  de  gestão  e  gerenciamento
da  administração municipal. 
É  necessário  o  exercício  da  ética,  do  combate  à  corrupção  e  de qualquer forma de desvio do que é
público. É  imperativo  o  controle  da  gestão pela  sociedade,  com  a  devida participação democrática,
eficiente e aberta ao controle social.

Serviço Público
Ações propostas:

1) Reestruturar  o Plano  de  Cargos  e  Salário  no  qual  a  ascensão  do servidor será com base no
seu desempenho no cargo/função e na sua produtividade e do setor onde está lotado;

2) Estabelecer  metas  e  indicadores  para  cada  setor  da  Administração Pública;
3) Organizar  os  processos  de  cada  setor  para  que  atuem  de  forma integrada  e sistêmica,  com

aperfeiçoamento  contínuo  dos  servidores  públicos municipais;
4) Realizar  concurso  público  para  suprir  as  demandas  e  ampliar  os serviços;
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5) Dobrar o valor do vale alimentação do servidor público;
6) Ocupar  os  cargos  comissionados  prioritariamente  por  técnicos  / servidores efetivos.

Administração
Ações propostas:

1) Realizar  uma  reforma  administrativa  reduzindo  em  50%  os  cargos em comissão, eliminando
cargos de subprefeito e órgãos não prioritários;

2) Criar  a  Praça  do  Cidadão  no  Paço  Municipal  e  dois  escritórios  de atendimento ao cidadão
no Gravatá e em Machados;

3) Implantar  um  painel  eletrônico  no  paço  municipal,  conectado ao site oficial  da prefeitura  e
as redes sociais  do município,  para informar  em  tempo real receitas e despesas;

4) Desenvolver as melhorias nos equipamentos públicos;
5) Ampliar o Programa Municipal de Desburocratização;
6) Melhorar  as  condições  de  trabalho  e  fortalecer  a  atualização permanente dos servidores

públicos municipais;
7) Estimular as políticas de valorização do servidor público;
8) Ampliar  ainda  mais  a  rede  dos  serviços  de  Governo  Eletrônico pela internet;
9) Ampliar  as  ferramentas  de  transparência  e  controle  social  da administração pública;
10) Utilizar  os  sistemas  de  tecnologia  de  informação  na  busca  de agilidade, simplificação das

tarefas, buscando a redução de custos das operações e a prestação direta e transparente de serviços
e informações aos munícipes;

11) Utilizar, no processo de planejamento estratégico municipal, instrumentos e canais de participação
democráticos;

12) Integrar as  ações  de gestão e  planejamento estratégico municipal entre os setores público e
privado do município;

13) Democratizar  o  acesso  à  internet,  ampliando  o  fornecimento  de wi-fi gratuito em praças e
outras localidades do município.

Meio Ambiente
Ações propostas:

1) Término  do  Projeto  do  Parque  Municipal  Ambiental,  localizado  no Bairro Pedreiras, para
acesso ao público;

2) Construção de Jardim Botânico no município;
3) Trabalhar   meio   ambiente   com  projetos   educacionais   em  parceria  com a  Secretaria  de

Educação;
4) Recuperação do Rio Gravatá;
5) Manutenção do projeto de dunas embrionárias;
6) Criação do sistema de coleta seletiva;
7) Criar parques e praças comunitárias com arborização em todos os bairros;
8) Informatizar todo o sistema de licenciamento ambiental;
9) Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios em todos os

setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais.

Obras

Ações propostas:
1) Pavimentação de ruas ainda não calçadas no município;
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2) Melhorar o sistema viário municipal, incluindo execução de pavimentação  e recapeamento  de
vias,  microdrenagem  urbana  e  ampliação  da iluminação pública em parceria com o Governo
Federal, o Governo do Estado e a iniciativa privada;

3) Melhoria no sistema de limpeza de ruas;
4) Proporcionar   infraestrutura   básica   nos   bairros   para   elevação   da  qualidade  de  vida  da

população;
5) Implantar novas praças e outros espaços públicos;
6) Manter as praças e parques sob constante manutenção;
7) Implantar programas de urbanização nos bairros;
8) Implantar um programa de recuperação asfáltica;
9) Continuar  melhorando  o  sistema  de  iluminação  pública  com  a substituição das lâmpadas

comuns por leds, trazendo economia e maior segurança;
10) Priorizar  a  execução  de  obras  viárias  que  façam  a ligação  entre bairros, reduzindo o tráfego

no centro da cidade.

Segurança Pública e Defesa Civil

Ações propostas:
1) Aumentar  o  efetivo  de  agentes  de  trânsito,  promovendo  concurso público;
2) Aumentar o número de câmeras no município em apoio às Polícias Civil,  Militar e Corpo de

Bombeiros;
3) Aumentar  as  parcerias  e  projetos  com  as  Polícias  Civil,  Militar  e Corpo de Bombeiros;
4) Aumentar a fiscalização de manutenção de patrimônio público;
5) Realizar  diagnóstico  da  situação  em  que  se  encontra  a  segurança pública no município;
6) Feito  o  diagnóstico,  construir  o  Plano  Municipal  de  Segurança Pública;
7) Criar  programas  de  educação  nas  escolas,  em  parceria  com  a Secretaria  de Educação,  que

trabalhem  na  elaboração  de  medidas  que  visem  a redução das ações violentas;
8) Criar  um  programa  contínuo  de  capacitação  para  os  guardas municipais;
9) Incrementar o investimento em novas tecnologias e em ferramentas de inteligência no combate ao

crime organizado;
10) Continuar ampliando o sistema de iluminação pública nos bairros;
11) Proporcionar  segurança  nos  Bairros  do  interior  do  município  em conjunto com Polícia

Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal;
12) Investir  em  políticas  públicas  de  prevenção  da  violência,  em especial  contra mulheres,

jovens  e  adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade social;
13) Ampliar a estrutura da Defesa Civil.

Política Pública para Mulheres

Ações propostas:
1) Pleitear  junto  ao  governo  do  estado  a  criação  da  Delegacia  da Mulher no município;
2) Estabelecer  convênios  com  hotéis  e  abrigos  para  recepção  de mulheres que foram vítimas de

violência doméstica;
3) Ampliar  o  efetivo  nos  CRAS  e  CREAS  para  atendimento  das mulheres em situação de

vulnerabilidade;
4) Ampliar  o  sistema  de  atendimento  do  Centro  de  Referência  da Mulher, bem como nos postos

de saúde;
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5) Fortalecimento   das  redes  de   proteção   à  Mulher,   Crianças  e  Idosos  em  situação  de
vulnerabilidade;

6) Fortalecer  projeto  educacional  a  ser  desenvolvido  em  toda  rede pública municipal “Violência
não tem desculpa, tem consequências”, para fortalecer a rede de proteção de pessoas em situação
de vulnerabilidade.
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GEORGE PINHO (PSOL)
Candidatura indeferida.

Número de páginas: 40.
Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.
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LIBA DO TOP HAUS (DEM)
Número de páginas: 65.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Plano  elaborado  com  base  nos  seguintes  caminhos:  Desenvolvimento  Econômico,  Desenvolvimento
Social, Infraestrutura e Meio Ambiente e Gestão Pública.

Caminho do Desenvolvimento Econômico

1. Comércio, Indústria e Serviços

1.1 Implantar o Simplifica Navegantes
1.2 Criar o Formaliza Navegantes
1.3 Instituir o Participa Navega
1.4 Criar o programa de Microcrédito
1.5 Implantar o Exporta Navega
1.6 Instituir a Casa do Empreendedor
1.7 Instituir o Conselho do Contribuinte
1.8 Fortalecer o DESENAVE

2. Ciência, Inovação e Tecnologia

2.1 Fomentar a implantação de polos e incubadoras tecnológicas
2.2 Instituir o Navegando em Frente
2.3 Criação do Navegatech
2.4 Instituir o Embarcando no Futuro

3. Pesca e Agricultura

3.1 Instituir o Pescador Empreendedor
3.2 Fortalecer os serviços de ATER e Defesa Sanitária
3.3 Implementar o Agro Consciente

4. Turismo, Cultura e Esporte

4.1 Implantar a Vitrine Navegantina
4.2 Urbanizar o Molhe da Barra Sul
4.3 Instituir Praças Verdes
4.4 Instituir o Atividade Física Já
4.5 Implantar o Calendário Oficial de Eventos e Competições
4.6 Implantar o Pró-Eventos
4.7 Instituir o Boa Vista
4.8 Instituir o “Atleta Diferenciado”
4.9 Implantar o Bem-vindo Turista
4.10 Implantar o Programa Navega em Movimento
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4.11 Reestruturar e fortalecer os Conselhos e os fundos de cultura e esporte
4.12 Implantar o Mercado Municipal
4.13 Instituir o Programa de Turismo Náutico
4.14 Revitalização do Bairro São Pedro (Pontal)
4.15 Revitalizar a praça do Gravatá e urbanizar seu molhe
4.16 Criar o programa Guardiões da Praia
4.17 Programa “Surfando no Futuro”
4.18 Revitalização do Parque Natural Municipal de Navegantes

Caminho do Desenvolvimento Social

5. Educação

5.1 Valorização dos Professores
5.2 Atualizar o Plano Municipal de Educação
5.3 Programa Escola para Todos
5.4 Valorização do Aluno
5.5 Programa Escola Integral (Contraturno)
5.6 Instituir o De Olho na Educação
5.7 Implantar o Educação Nota 10
5.8 Implantar o programa Navega Bilíngue
5.9 Programa “O futuro em suas mãos”
5.10 Implantar o Professor Pivô
5.11 Implantar o programa Educação Alerta
5.12 Fortalecer instituições e apoio a Pessoas com Deficiência
5.13 Segurança no ambiente escolar
5.14 Instituir o programa Ensino é +

6. Saúde

6.1 Saúde do Trabalhador
6.2 Implantar o Saúde é +
6.3 Implantar o Imuniza Navegantes
6.4 Hospital Referência
6.5 Instituir o Saúde em Casa
6.6 Implantar o Futura Mamãe
6.7 Instituir o Criança Feliz
6.8 Implantar o De Olho na Saúde
6.9 Saúde sem Demora
6.10 Instituir o Atendimento de Especialidades em Emergência
6.11 Instituir o Vigilância em Saúde
6.12 Implantar o Animal bem Cuidado
6.13 Fomentar e retomar parcerias no âmbito estadual e federal
6.14 Instituir o Plano de Desenvolvimento e Manutenção da Infraestrutura e Equipamentos da Saúde
6.15 Instituir o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas)

7. Segurança Pública
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7.1 Instituir o Navega Cuidando de Você!
7.2 Implantar o PM Mais
7.3 Instituir o Navega te vê!
7.4 Implantar o Infância mais segura
7.5 Implantar o Sinalização Segura
7.6 Instituir o Cuidar das Pessoas
7.7 Reestruturação da Guarda Municipal
7.8 Fortalecer e Equipar a Defesa Civil
7.9 Fortalecer os Serviços de Bombeiros
7.10 Implantar o programa “Luz é segurança”

8. Assistência Social, Trabalho e Habitação

8.1 Reestruturar e fortalecer os Conselhos da Criança e do Adolescente e seu Fundo de uso
8.2 Implantar o Prepara Navega
8.3 Instituir o Cuida Navegantes
8.4 Implantar o Navega Inclui
8.5 Criar o Calendário Social
8.6 Fortalecer e estruturar o CRAS e o Conselho Tutelar
8.7 Atuar na prevenção a instalações e construções irregulares

Caminho da Infraestrutura e Meio Ambiente

9. Infraestrutura

9.1 Instituir o programa “Cartão de Visita”
9.2 Instituir o Bom Passeio
9.2.1 Ampliação dos espaços para pedestres da Avenida João Sacavém
9.2.2 Padronizar os passeios da Avenida Conselheiro João Gaya
9.2.3 Continuar a reurbanização da Avenida Nereu Liberato Nunes
9.2.4 Pavimentar todas as Ruas da Área Central do município e implantar padronização do respectivo
passeio.
9.2.5 Revitalizar  o  trecho  final da Avenida  Prefeito  Cirino  Adolfo  Cabral,  no  bairro Gravatá
9.3 Implantar a Praça do Cidadão
9.4 Implantar Praças “Padrão Nino Orlando Ferreira”
9.5 Instituir o Nossa Praia
9.5.1 Engordamento da faixa de areia e proteção da praia do Gravatá
9.5.2 Implantar e revitalizar o Postos Guarda Vidas
9.5.3 Revitalizar a Orla Praiana de Navegantes
9.6 Instituir o Energia Alternativa e de Reuso de Água
9.7 Implantar o programa “Boas rodagens”
9.8 Conclusão da ciclo faixa Centro-Molhe

10. Água e saneamento

10.1 Implantar o Trata Navega
10.2 Implantar o programa Água Sempre
10.3 Proceder  a  criação  de  autarquia  para  gestão  da  água  e  esgoto  no município
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10.4 Ampliar e Fortalecer o sistema de reservação e pressurização da rede de abastecimento

11. Meio ambiente

11.1 Implantar o Praia, Flora e Fauna
11.2 Instituir o Ambiente na sua Mão
11.3 Implantar o Navegantes Verdejante
11.4 Instituir o Recicla Navegantes
11.5 Instituir o Recicla no Lugar Certo

12. Mobilidade Urbana
12.1 Nova ligação entre Navegantes e Itajaí
12.2 Criar a Rota do Ferry Boat
12.3 Avenida Radial Já!
12.4 Finalizar o binário do aeroporto
12.5 Um novo Terminal Rodoviário
12.6 Plano de Mobilidade Limpa
12.6.1 Criar um plano de rotas para a implantação de Ciclofaixas
12.6.2 Implantação de bicicletários para o adequado estacionamento de bicicletas
12.7 Implantar  sistema  de Transporte Urbano integrado com  o  sistema “bondindinho”

Caminho da Gestão Pública

13. Gestão Pública

13.1 Promover a reforma administrativa
13.2 Novo Plano Diretor
13.3 Profissionalização e Valorização do servidor público
13.4 Estruturar o setor de T&D –Treinamento e Desenvolvimento
13.5 Nova Prefeitura
13.6 Fortalecer ações para reconhecimento, retomada e uso de todas as áreas verdes para estabelecimento
de plano de uso pelo município
13.7 Instituir o Imóvel Limpo e Cuidado
13.8 Implantar o Compra Transparente
13.9 Instituir a “Casa do Conselho”

14. Captação de recursos

14.1 Criar o comitê de acompanhamento de uso de recursos externos para o desenvolvimento da cidade
14.2 Criar o Plano de Investimento Navega 2030
14.3 Criar e estruturar o Escritório de Projetos
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LINO (MDB)
Número de páginas: 16.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Proposta elaborado considerando os seguintes temas e segmentos:
1. Acesso, Transparência e Democratização
2. Administração
3. Assistência Social, Mulher, Jovem e Idoso
4. Cultura
5. Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda
6. Educação
7. Esporte, Lazer e Qualidade de Vida
8. Habitação e Regulação Fundiária
9. Obras e Infraestrutura
10. Pesca e Agricultura
11. Saneamento Básico e Meio Ambiente
12. Saúde Pública e Bem-Estar Animal
13. Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil
14. Transporte, Mobilidade e Pavimentação
15. Turismo.

1. Acesso, transparência e democratização
Facilitar ao cidadão o acesso às informações públicas, implementar ferramentas para proporcionar maior
transparência às ações da gestão e democratizar as decisões do Governo Municipal a fim de possibilitar a
implantação de políticas eficientes eficazes, atendendo aos anseios da comunidade.

Ações:
1) Promover a inclusão digital com acesso à internet rápida e gratuita em espaços públicos.
2) Simplificar e facilitar o acesso ao Portal da Transparência.
3) Criar sistema de avaliação dos serviços e políticas públicas.
4) Qualificar o setor de Ouvidoria do Município.
5) Instituir  o  Projeto  "Agenda  Aberta  -  Prefeito  e  Você"  para  aproximar  o  Poder  Executivo  da

comunidade.
6) Incentivar a gestão participativa por meio do diálogo constante.
7) Ampliar a participação social por meio dos Conselhos Municipais.

2. Administração
Assegurar condições para implantar na Administração Pública a Gestão Gerencial,  tornando o serviço
público ágil  eficiente,  por meio da avaliação de desempenho e controle de resultados, respeitando os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ações:
1) Construir o novo Centro Administrativo Municipal.
2) Realizar a Reforma Administrativa.
3) Modernizar a gestão investindo em tecnologia.
4) Implantar o serviço de protocolo central informatizado.
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5) Implantar  os  Polos  de  Atendimento  Administrativo  Descentralizado  nas  regiões  dos  Bairros
Machados, Gravatá e Escalvados.

6) Ampliar as atribuições do Controle Interno e criar o setor de Auditoria.
7) Criar o "Comitê Gestor” para acompanhar e controlar as licitações.
8) Criar a rede integrada de serviços "Casa da Cidadania".
9) Criar a "Central de Compras" para garantir a probidade nas aquisições.
10) Promover o aperfeiçoamento pessoal e profissional dos servidores.
11) Dialogar  com as  entidades  representativas  dos  servidores  e  aperfeiçoar  o  Plano  de  Cargos  e

Salários.
12) Fortalecer a Escola de Administração Pública Municipal.
13) Realizar novas contratações por meio de concursos públicos
14) Realizar estudo para ampliar o valor do Vale-Alimentação.

3. Assistência social, mulher, jovem e idoso
Garantir ao cidadão os direitos fundamentais com foco na proteção e valorização da mulher, do idoso, das
crianças e jovens, promovendo os direitos humanos e a proteção aos valores da família.

Ações:
1) Construir a Casa de Passagem para pessoas em situação de rua.
2) Proporcionar  politicas  públicas  de  ação  intersetorial,  integrando  as  Secretarias  Municipais  de

Saúde, Assistência Social e Educação.
3) Reestruturar o Programa de Beneficio de Prestação Continuada (BPC).
4) Combater e prevenir o uso de drogas e álcool com ações integradas.
5) Estabelecer auxílio per capita para entidades de longa permanência, reconhecidas pelos Conselhos

Municipais e Assistência Social.
6) Construir Centros Comunitários para ações sociais, de lazer e entretenimento das famílias.
7) Realizar  diagnóstico  socioeconômico  para  subsidiar  a  elaboração  de  prioridades  e  politicas

públicas na área assistencial.
8) Desenvolver  políticas  públicas  para acessibilidade,  inclusão e  fortalecimento das pessoas com

deficiência.
9) Criar uma central pública de manutenção e empréstimo gratuito de equipamentos fisioterápicos e

de reabilitação física doméstica.
10) Apoiar as entidades e associações de auxílio aos portadores de necessidades especiais.
11) Enfrentar  todas  as  formas  de  violência,  com ênfase  na  eliminação  da  violência  doméstica  e

familiar.
12)  Às Mulheres:

1) Criar a coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres.
2) Disponibilizar espaços de referência e valorização das mulheres.
3) Incentivar programas de fornecimento de kits  de higiene,  roupas e acessórios para recém-

nascidos carentes.
4) Construir  um  Abrigo  Institucional  para  acolhimento  provisório  de  mulheres  vítimas  de

violência.
13)  À Juventude:

1) Melhorar a estrutura do Conselho Tutelar.
2) Criar cursos para vestibulares, ENEM e concursos públicos para a população carente.
3) Estimular  a  participação  dos  jovens  em  atividades  culturais,  esportivas  e  em  cursos  de

qualificação profissional.
4) Incluir jovens com deficiências nas atividades esportivas, culturais e de lazer.
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5) Estabelecer metas e reajustes nos valores destinados às entidades assistenciais de atendimento
às crianças e aos adolescentes.

6) Inserir  os  adolescentes  e  jovens  no  mercado  de  trabalho  com parcerias  e  convênios  com
empresas e instituições.

7) Expandir o atendimento ao jovem em situação de vulnerabilidade.
8) Incrementar ações para a erradicação do trabalho infantil.

14) À Melhor Idade:
1) Atender idosos vítimas de violência com canal exclusivo para denúncias.
2) Ampliar parcerias com instituições para melhorar a rede de proteção e atendimento à pessoa

idosa.
3) Cadastrar famílias carentes para fornecimento de fraldas geriátricas.
4) Reestruturar os programas de atendimento à Melhor Idade.
5) Ampliar o apoio à Melhor Idade.

4. Cultura
Apoiar o setor cultural e as políticas culturais como área indispensável para o desenvolvimento integral
das potencialidades humanas.

Ações:
1) Criar o Museu Histórico Municipal.
2) Preservar e valorizar o patrimônio histórico, cultural, material e imaterial.
3) Restabelecer a identidade do Carnaval de Navegantes.
4) Executar  ações  do  Plano  Municipal  de  Cultura  com  a  participação  popular  e  do  Conselho

Municipal da Cultura.
5) Desenvolver política contínua de instalação de monumentos para embelezamento da Cidade.
6) Modernizar a estrutura do Centro Integrado de Cultura "Prefeito Manoel Evaldo Müller" - CIC.
7) Reformar e reorganizar o Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU.
8) Incentivar eventos que valorizem a cultura como Festival Gauchesco, Festa Junina Nortista, de

Hip Hop, Capoeira, entre outros.
9) Criar o Festival de Música de Navegantes.
10) Criar o prêmio "Navegantes – Fotos do Ano".
11) Desenvolver o Programa Arte e Cinema nos Bairros.
12) Criar a "Mostra Permanente do Artista de Navegantes".
13) Fomentar a formação de coral e/ou fanfarra nas escolas municipais.
14) Construir o Teatro Municipal.
15) Incentivar e qualificar a cultural local.
16) Oferecer cursos de capacitação aos profissionais da cultura.
17) Implantar atividades culturais para crianças, adolescentes, adultos e grupos da Melhor Idade nas

escolas municipais e estaduais.
18) Realizar parcerias para promover apresentações culturais.
19) Fixar  percentual  mínimo  e  máximo  destinado  a  Lei  Municipal  de  Incentivo  à  Cultura  de

Navegantes.
20) Apoiar  a  realização  de  exposições  temporárias,  oficinas  de  arte,  exposições  itinerantes,  entre

outras.
21) Valorizar os artesãos e o artesanato local.
22) Ampliar os investimentos no Centro Integrado de Cultura.
23) Melhorar os eventos da Agenda Cultural de Navegantes.
24) Incentivar a leitura e a produção literárias de autores locais.

Travessa Valdemar Vieira, nº 403, Auditório I | Centro | Navegantes | Santa Catarina | CEP 88370-454 | (47) 99265-9832 Pág. 22



25) Estimular as ações intersetoriais entre Secretarias.
26) Realizar parcerias com Fundações Culturais de outros municípios.
27) Implantar a concha acústica.

5. Desenvolvimento econômico, emprego e renda
Promover e diversificar as ações e políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e geração de
emprego e renda, e garantir a segurança jurídica necessária aos investidores.

Ações:
1) Concluir a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável.
2) Criar a Lei das PPPs para permitir a execução de parcerias.
3) Aplicar  o  Plano  de  Incentivos  Econômicos  e  Benefícios  Fiscal  para  atrair  investimentos,

diversificar a matriz econômica e gerar emprego e renda.
4) Criar o programa "Casa do Empreendedor" para centralizar ações voltadas aos empreendedores.
5) Desenvolver o programa "Jovem Empreendedor".
6) Viabilizar o programa "Juro Zero para Financiamento" para os pequenos empreendedores.
7) Estimular o envolvimento e a participação do Conselho de Desenvolvimento de Navegantes nas

ações de Governo.
8) Estruturar  o  Fundo de  Desenvolvimento de Navegantes  para  implementar  novos condomínios

industriais.
9) Desenvolver as potencialidades de Navegantes em feiras nacionais e internacionais.
10) Promover parcerias com empreendimentos de entretenimento e lazer.
11) Atrair redes hoteleiras para a instalação de novos empreendimentos.
12) Viabilizar a construção de um shopping de médio porte.
13) Construir  o  Terminal  Rodoviário  de  Navegantes,  integrado  com uma central  de  compras,  no

entroncamento das rodovias BR-470 e BR-101.
14) Construir o Mercado Público Municipal, com praga de alimentação e espaço cultural no local do

atual prédio da Prefeitura.
15) Construir o novo Centro Administrativo.
16) Construir o Centro de Eventos.
17) Estabelecer politicas para desenvolvimento econômico às margens do Rio Itajaí Açú.
18) Atrair empreendimentos do ramo da inovação tecnológica.
19) Criar o Distrito Industrial de Navegantes.
20) Divulgar a favorável localização geográfica do município para atividades relacionadas à logística

e exportação.
21) Implantar o Programa de Unidades Incubadoras Industrias.
22) Promover oficinas e cursos de curta duração para formação profissional.
23) Realizar parcerias com instituições de ensino para permitir a realização de projetos de extensão.

6. Educação
Investir na qualificação permanente para incentivar, motivar e melhorar o desempenho e a permanência
do aluno na escola por meio de ações visando seu desenvolvimento integral como cidadão,valorizando
sempre os profissionais da Educação.

Ações gerais:
1) Implantar gestão eficiente e eficaz, utilizar as ferramentas, projetos e programas do Ministério da

Educação  para  ampliar  e  melhorar  o  atendimento  e  propiciar  melhores  condições  aos
profissionais.
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2) Planejar  antecipadamente  procedimentos  licitatórios  para  aquisição  de  materiais  escolares,
melhorando presos, qualidade e prazo de entrega.

3) Implantar o "Centro Especializado Multidisciplinar" para assistir alunos nas áreas da Psicologia,
Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Neurologia e Nutrologia.

4) Adequar o Programa de Formação Continuada.
5) Incentivar ações dos conselhos e Associações de Pais e Professores.
6) Implantar o Plano de Matrícula.
7) Criar a "Agenda de Conversa entre Prefeito e a Educação".
8) Criar a equipe de manutenção predial permanente.
9) Criar o cartão para pequenas despesas de manutenção das escolas.
10) Implantar a "Escola Aberta" para ações comunitárias de esporte, cultura e lazer.
11) Ofertar 40 horas anuais de capacitação aos profissionais.
12) Realizar periodicamente a manutenção dos aparelhos de ar condicionado e lousas digitais.
13) Atualizar o plano de cargos e salários da Rede Municipal de Educação.
14) Promover a instalação de núcleos de Ensino Profissionalizante.
15) Ofertar atividades esportivas, culturais e de formação complementar.
16) Diagnosticar as necessidades de ampliações, reformas, manutenções e aquisições para o perfeito

funcionamento da Rede Municipal de Ensino.
17) Manter  e  ampliar  programas  suplementares  que  promovam  a  acessibilidade  nas  instituições

públicas.
18) Regulamentar a Rede Municipal de Educação de acordo com as diretrizes da nova Base Comum

Curricular – BNCC.
19) Ampliar e valorizar o diálogo com os Conselhos vinculados à Educação.
20) Ações na Educação Infantil:

1) Ampliar a oferta de vagas em creches para extinguir a fila de espera.
2) Regulamentar as aulas de Educação Física com profissionais habilitados.
3) Criar Centros de Educação Infantil próximos das empresas parceiras.
4) Reorganizar a oferta e distribuição da merenda escolar de forma personalizada e de acordo

com a realidade da comunidade escolar.
5) Implantar a Colônia de Férias para a Educação Infantil.
6) Realizar obras atendendo aos Parâmetros Nacionais de Qualidade e Acessibilidade.
7) Disponibilizar  Centros  de  Educação  Infantil  com oferta  de  atendimento  em três  turnos  -

matutino, vespertino e noturno.
8) Adequar os uniformes escolares de acordo com a faixa etária.
9) Fomentar parcerias para promoção da cultura, esporte e lazer.

21) Ações no Ensino Fundamental:
1) Construir e ampliar unidades escolares prioritariamente nos bairros.
2) Ofertar transporte escolar de qualidade e universal.
3) Contratar profissionais auxiliares para fortalecer a alfabetização.
4) Avaliar e implantar a disciplina de Artes e Língua Estrangeira (Inglês).
5) Contratar profissional para os laboratórios de informática.
6) Definir  mecanismos  permanentes  de  manutenção,  atualização  e  reestruturação  de

equipamentos tecnológicos das unidades escolares.
7) Estimular a inovação e uso de recursos e metodologias de aprendizado aliadas às novas mídias

e melhorar o sistema de internet.
8) Reativar a Coordenação de Esportes e Paradesporto.
9) Implantar projetos vinculados ao turismo, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.
10) Implantar o Programa "Conhecendo Navegantes".
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11) Disponibilizar material pedagógico de qualidade aos professores.
12) Erradicar o analfabetismo em Navegantes.
13) Ofertar à toda a comunidade escolar estruturas para a prática desportiva, atividades físicas e

culturais nas unidades escolares.

7. Esporte, lazer e qualidade de vida
Investir  no  esporte  para  incluir  e  dar  oportunidade  de  um  melhor  desenvolvimento  às  crianças  e
adolescentes, e oferecer maior qualidade de vida e entretenimento aos adultos, por meio de eventos, lazer
e promoção das atividades físicas e desportivas.

Ações:
1) Promover o esporte como ferramenta de transformação social.
2) Criar projeto “Frutos da Terra” para iniciação esportiva nos bairros.
3) Criar o projeto "Viver" nos bairros e comunidades do interior.
4) Criar o projeto recreativo "Brinca Navega" nos bairros e interior.
5) Criar o projeto "Nosso Campinho" de escolinhas esportivas com a construção de 5 campos de

futebol de grama sintética.
6) Viabilizar local para a instalação do Centro de Treinamentos de Lutas,
7) Criar o projeto "Nadar" com a construção de 2 piscinas cobertas e aquecidas.
8) Fixar o percentual mínimo e máximo destinado à Lei Municipal de Incentivo ao Esporte.
9) Debater com a sociedade o programa "Bolsa Atleta".
10) Apoiar e incentivar financeiramente atletas e equipes de rendimento, incluindo o paradesporto.
11) Fomentar e apoiar eventos esportivos em Navegantes.
12) Otimizar os espaços físicos e esportivos da FME e das unidades escolares para uso comunitário.
13) Promover parcerias para melhor utilizar os espaços físicos e esportivos para escolinhas, atividades

físicas e de qualidade de Vida.
14) Reformar e adequar todos os espaços esportivos do município.
15) Proporcionar capacitação para profissionais de Educação Física e monitores para atendimento de

portadores de deficiências.
16) Criar a Coordenação de Esportes e Paradesporto.
17) Promover a intersetorialidade no esporte,  envolvendo a educação, a saúde,  o serviço social,  a

cultura e o turismo.
18) Ampliar ações no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU.
19) Consolidar o esporte para habilitação e reabilitação física.
20) Promover  a  gestão  compartilhada  dos  espaços  e  estruturas  públicas  em  parceria  com  as

comunidades e associações comunitárias.
21) Redefinir competências e funções da Fundação Municipal de Esportes.
22) Melhorar a infraestrutura mobiliária, tecnológica e da sede da Fundação Municipal de Esportes.
23) Desenvolver projetos para captação de verba federal ou estadual.
24) Promover parcerias com Instituições de Ensino Superior para pesquisa, realização de eventos e

projetos de extensão.

8. Habitação e regularização fundiária
Atuar em ações e estratégias para assegurar o direito social de acesso à moradia às famílias carentes,
eliminando ocorrência de invasões e ocupações irregulares.

Ações para Habitação:
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1) Criar o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e o Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social.

2) Criar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.
3) Realocar moradias irregulares ou sem condições habitacionais dignas.
4) Captar recursos para projetos habitacionais.
5) Priorizar o atendimento de grupos de maior vulnerabilidade social, em situação de risco e sem

acesso à linhas de financiamento habitacional.
6) Integrar a atuação dos setores e servidores vinculados à Habitação e à Regularização Fundiária.

Ações para Regularização Fundiária:
1) Regularizar assentamentos informais e precários.
2) Controlar a ocupação de áreas de risco e de preservação permanente.
3) Regular o uso e a ocupação do solo por meio do Plano Diretor e Estatuto das
4) Firmar convênio com o Tribunal de Justiça para instituir o programa “Lar Legal” de regularização

fundiária.

9. Obras e infraestrutura
Recuperar  a  infraestrutura  existente  e  ampliar  a  pavimentação  de  vias  públicas,  ofertando  maior  e
qualidade de Vida aos cidadãos e, especialmente, aprimorar de manutenção e para minimizar impactos na
economia e na rotina da comunidade.

Ações:
1) Construir o Terminal Rodoviário com espaço para lojas, convivência e Praça de alimentação no

entroncamento da BR-470 e BR-101.
2) Construir o Mercado Público com área para comércio de pescados e hortifrútis, alimentação e

espaço cultural, no atual prédio da Prefeitura.
3) Construir o Centro Administrativo de Navegantes (Prefeitura) com agência bancária e restaurante

no mesmo edifício.
4) Construir o Centro de Eventos de Navegantes com área para feiras, encontros e shows.
5) Concluir o Molhe da Foz do Rio Gravatá, incluindo a dragagem.
6) Viabilizar o alargamento da faixa de areia do Gravatá.
7) Articular a conclusão das obras do Molhe Norte do Rio Itajaí Acu.
8) Reurbanizar  o  Molhe  Norte  do  Rio  Itajaí  Acu  com  parque  linear  de  convivência  social  e

exploração turística.
9) Articular  com o  Governo  Federal  para  Que  seja  construído  o  viaduto  na  rótula  da  Leardini

Pescados (limite entre Centro e São Domingos).
10) Implantar o Parque de Lazer em local que atenda as necessidades dos Bairros São Domingos II,

Machados e entorno.
11) Atuar  politicamente  e  articular  CONTRA a  construção  do  canal  extravasor  do  Rio  Itajaí  no

território de Navegantes.
12) Liderar regionalmente a discussão sobre a construção da ponte e/ou túnel interligando as cidades

de Navegantes e Itajaí.
13) Incrementar a ligação existente entre Machados e Pedreiras.
14) Construir  nova  ponte  ligando  Navegantes  e  Penha  viabilizando  a  navegação  para  pequenas

embarcações de passeio e Pesca artesanal.
15) Instituir e estruturar os "corredores turísticos", vias devidamente estruturadas e sinalizadas, com

mobiliário urbano, estacionamento, ciclovia e embelezamento dos canteiros para conectar éreas e
atrativos.

16) Reurbanizar e embelezar a Avenida João Sacavém.
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17) Reurbanizar a Praça Central da Praia com estrutura para eventos.
18) Construir Centros Comunitários.
19) Reestruturar  a  Secretaria  de Obras e  estudar  a  terceirização para melhorar  o atendimento e a

conservação e manutenção urbana.
20) Atuar  politicamente  na  interlocução  junto  ao  Governo  Federal  na  manutenção  e  implantação

constante de melhorias na BR-470.
21) Criar o Fundo Municipal de Pavimentação.
22) Alterar o acesso à entrada da rampa de veículos do ferry boat para a Rua Aníbal Gaya, com

continuidade na Rua Itajaí, e a saída do ferry boat para as Ruas João Emílio e 26 de Agosto.

10. Pesca e agricultura
Apoiar a Pesca e a Agricultura como setores estratégicos para incrementar o desenvolvimento econômico
sustentável e a manutenção das culturas, e ampliar e intensificar as ações em prol do Bem-Estar Animal.

Ações para a Pesca:
1) Construir o Mercado Público Municipal.
2) Dragar o Saco do Maia e a Lagoa do Zé Paulo.
3) Construir o entreposto pesqueiro artesanal.
4) Estruturar a Escola de Constructo Naval para formar de mão de obra.
5) Concluir  as  obras  do  Molhe  do  Rio  Gravatá  incluindo  a  dragagem,  permitindo  a  navegação

independente das condições de maré.
6) Reurbanizar o Molhe Norte do Rio Itajaí Acu com a implantação de parque linear de convivência

social e exploração turística.
7) Legislar para desburocratizar e apoiar tecnicamente o funcionamento de Salgas cooperativadas.
8) Incentivar ações para geração de emprego e renda na cadeia da pesca.
9) Disponibilizar estrutura e apoio técnico-administrativo aos pescadores.
10) Estabelecer politicas para desenvolvimento econômico às margens do Rio Itajaí Açú, com foco na

construção naval, industrialização de pescados e produção de materiais e equipamentos de pesca.

Ações para a Agricultura:
1) Fortalecer o programa "Compra Direta do Produtor' para atendimento dos programas assistenciais

e de merenda escolar.
2) Criar  o  programa  "Melhoria  das  Estradas  Rurais"  com  o  uso  de  revestimento  solo-brita  e

cascalhamento em geral.
3) Intensificar o apoio à agricultura familiar, diversificação da produção e aos cultivos orgânicos.
4) Implantar a equipe "Prefeitura no Campo" com patrulha mecanizada.
5) Implantar programa de melhorias da qualidade da água utilizada na olericultura.
6) Desenvolver programa de prevenção e controle aos danos provocados pela erosão das águas das

chuvas.
7) Apoiar  as  agroindústrias  familiares  para  diversificação  da  produção  e  desenvolvimento  de

alternativas de geração de renda.
8) Incentivar o turismo rural com roteiro de festas e atrativos gastronômicos e de lazer no interior.
9) Criar 0 "Catálogo de Produtos da Agricultura Familiar".
10) Reativar a estrutura do Horto Florestal Municipal.
11) Criar a equipe de jardinagem e paisagismo para manutenção.
12) Realizar parceria para que o Horto Florestal receba adolescentes em cumprimento de medidas

socioeducativas.
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Ações gerais:
1) Promover  o  diálogo entre  Administração,  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Navegantes,

Epagri, CIDASC e Colonia dos Pescadores, além de entidades ligadas ao bem-estar animal.
2) Efetivar e apoiar a realização da AGROPESCARTE.
3) Criar posto de atendimento para o produtor rual e o pescador artesanal através de convênio com a

Epagri e CIDASC.
4) Estabelecer  parcerias  com  governo  estadual  e  federal,  promovendo  0  crescimento  e  a

modernização do setor.

11. Saneamento básico e meio ambiente
Investir  no  Saneamento  Básico  promovendo  a  qualidade  de  vida  e  o  bem-estar  e  preservar  o  Meio
Ambiente, um compromisso com a vida.

Ações:
1) Atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico.
2) Implantar o Sistema de Coleta Seletiva do Lixo.
3) Implantar o programa “Cidade Limpa” para regulamentar mutirões.
4) Promover a Educação Ambiental com a realização de cursos palestras destinados aos estudantes.
5) Implementar  em todos  os  setores  da  administração  púbica  o  “Programa Três  Rs”  –  Reduzir,

Reutilizar e Reciclar.
6) Reduzir  a  geração  de  resíduos,  ampliar  a  coleta  seletiva  e  a  capacidade  de  processamento  e

destinação adequada dos materiais.
7) Implantar os Postos de Entrega Voluntários (PEVs) para destinação correta de resíduos
8) Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos.
9) Realizar o diagnóstico detalhado dos níveis de contaminação dos solos, nascentes e cursos d’água.
10) Incentivar a Associação de Catadores Recicláveis e fortalecer o Programa de Triagem, Tratamento

e Destinação de Resíduos.
11) Implantar o Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
12) Criar o Plano de Arborização no perímetro urbano da cidade.
13) Disponibilizar infraestrutura para atendimento aos turistas e frequentadores da Praia (quiosques,

banheiros, chuveiros, praças e outros) na orla da praia.
14) Criar o setor de projetos especiais e Obras públicas.
15) Aprimorar o sistema de análise e protocolo de licenciamento.
16) Ampliar parques ambientais e espaços com reservas naturais.

12. Saúde pública e bem-estar animal
Finalizar a construção e ampliação do Hospital  Nossa Senhora dos Navegantes e fortalecer ações de
Atenção Básica, reduzindo o tempo de espera em atendimentos na saúde.

Ações de Gestão em Saúde:
1) Implantar  gestão  eficiente  e  eficaz,  utilizando  todas  as  ferramentas,  projetos  e  programas  do

Ministério da Saúde e Sistema Único de Saúde — SUS para ampliar e melhorar o atendimento ao
cidadão.

2) Concluir as obras de reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, credenciar
a instalação de UTI e ampliar sua garna de especialidades.

3) Estruturar o Comité Técnico de Acompanhamento das Ações do Hospital Municipal e aumentar o
número de médicos e servidores para dar celeridade e qualificar os atendimentos.

4) Implantar o programa "Saúde em Suas Mãos" para agendar consultas pelo celular.
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5) Implantar o programa de Hemodiálise no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.
6) Criar o Centro de Tecnologia de Informação (CTI) para interligar todo 0 Sistema Municipal de

Saúde.
7) Desenvolver ações de intersetorialidade com demais Secretarias.
8) Promover reuniões quadrimestrais "Agenda de Conversa entre Prefeito e a Saúde".
9) Estruturar o Comité para Gestão de Ações da Pandemia e Eventos Excepcionais.

Ações de Atenção Básica e Especialidades:
1) Ampliar o Centro de Especialidades com novos tipos de exames.
2) Manter 3 Unidades Básicas de Saúde – UBS no horário do almoço.
3) Investir na melhoria e manutenção das Unidades Básicas de Saúde.
4) Implantar a “Rede Cegonha” para entrega de kit pré-natal e acompanhamento das gestantes.
5) Ampliar o programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF.
6) Fortalecer o programa “Saúde e Remédio em Casa”.
7) Criar o Centro “Vida Feliz de Atenção ao Idoso” no Gravatá.
8) Integrar  uma policlínica  e  unidade  Básica  de  Saúde  no antigo  prédio  da  Unidade  de  Pronto

Atendimento – UPA no Bairro Gravatá.
9) Criar a “Clínica da Mulher” para fortalecer a política de atenção integral à saúde e segurança da

mulher.
10) Criar o programa “Sorria Navegantes” e o centro especializado para atendimento odontológico.
11) Promover e implantar as Academias da Saúde do Governo Federal.
12) Disponibilizar novos serviços como a Fitoterapia e a Acupuntura.
13) Ampliar os serviços de saúde em fisioterapia.
14) Criar  o  “Centro  Especializado  Multidisciplinar”  para  assistir  alunos  nas  áreas  da  Psicologia,

Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Neurologia e Nutrologia.
15) Modernizar o Departamento de Regulação.
16) Realizar mutirão de exames e cirurgias para reduzir filas de espera.
17) Qualificar as ações de Vigilância Sanitária.
18) Promover ações de fiscalização e enfrentamento das endemias.
19) Ampliar e apoiar os serviços da Vigilância Epidemiológica.
20) Realizar estudo para contratação de vacinadoras.
21) Modernizar a estrutura de equipamentos da vigilância ambiental.

Bem-Estar Animal:
1) Dispor de politicas públicas eficientes de proteção e defesa dos animais.
2) Dialogar com entidades protetoras e ativistas da causa animal.
3) Criar programa permanente de educação ambiental.
4) Centralizar o atendimento.
5) Realizar microchipagem e “feiras de adoção de animais” permanentes.
6) Realizar campanhas de "castração móvel" atendendo os bairros da cidade.

13. Segurança pública, trânsito e defesa civil
Criar ações e estratégias para promover a Segurança Pública, o Trânsito e a Defesa Civil.

Ações:
1) Ampliar o diálogo com o Governo Estadual a fim de garantir acesso aos recursos e programas da

Secretaria de Estado da Segurança Pública para beneficio e fortalecimento das ações das Polícias
Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros Militar.
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2) Apoiar as Polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Associação de Voluntários.
3) Reestruturar e fortalecer a Fundação Municipal de Vigilância e Trânsito.
4) Desenvolver campanhas de trânsito frequentes.
5) Implantar uma central permanente de monitoramento e produção de indicadores de trânsito.
6) Realizar concurso público para a Guarda Municipal.
7) Estruturar um grupo de ciclistas na Guarda Municipal para atendimento da orla da Praia.
8) Instituir o projeto educativo “EducaTrânsito”.
9) Ampliar o videomonitoramento na orla, interior e bairros,
10) Modernizar a iluminação pública com luzes de LED.
11) Reestruturar a Defesa Civil.
12) Ampliar os investimentos em proteção e defesa civil.
13) Comunicar situações de risco e emitir alertas antecipadamente.

14. Transporte, mobilidade e pavimentação
Planejar de forma estratégica todas as ações relacionadas ao Transporte Público e Mobilidade Urbana
com  olhar  para  o  futuro,  garantindo  segurança,  acessibilidade,  conforto  e  promovendo  o
desenvolvimento.

Ações:
1) Promover a licitação para concessão do transporte coletivo.
2) Implantar um sistema uniformizado de pontos de ônibus.
3) Abrir novas vias para melhorar a mobilidade na área urbana.
4) Implantar o sistema Binário na região de Machados, Nossa Senhora das Graças e São Domingos.
5) Concluir as obras da Avenida Radial.
6) Incrementar a ligação existente entre Machados e Pedreiras.
7) Instituir e estruturar os “corredores turísticos”.
8) Incentivar o uso da bicicleta e implantação de ciclovias.
9) Padronizar calçadas e adequar atendendo às regras de acessibilidade.

15. Turismo
Assegurar  o  desenvolvimento  do Turismo como forma de  ampliar  a  participação deste  segmento  na
economia e na divulgação da cidade para prospecção de investimentos, geração de emprego e renda.

Ações:
1) Planejar a gestão do Turismo para explorar e desenvolver todas as potencialidades existentes.
2) Estabelecer ações para que o Município de Navegantes possa “ser reconhecido, até 2028, como

um destino inovador, sustentável e principal porta de entrada do turismo de lazer e de negócios da
região", conforme previsto no Piano Municipal de Turismo 2018.

3) Viabilizar a construção do Mercado Público de Navegantes e o Centro de Eventos de Navegantes.
4) Inserir Navegantes no mapa e no roteiro catarinense e brasileiro do turismo e do desenvolvimento

econômico.
5) Desenvolver ações para o desenvolvimento e diversificação do turismo local.
6) Incentivar o turismo de experiência desenvolvendo um roteiro de passeios pelo Rio Itajaí Açú.
7) Transformar o Molhe Norte do Rio Itajaí Açú em parque linear contemplando serviços, quiosque,

gastronomia, lazer, suporte e apoio à pesca, esportes, espaço para pesca de arremesso e tarrafa,
rampa para embarcações e estacionamento.

8) Finalizar e urbanizar o Molhe do Rio Gravatá e viabilizar recursos para o engordamento da faixa
de areia da Praia do Gravatá.
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9) Implantar no Calendário de Eventos a Festa dos Migrantes (Festa dos Nortistas), Festa Regional
de Camarão Sete Barbas e Summer Fest.

10) Realizar evento para a escolha do Prato Típico de Navegantes.
11) Criar o roteiro de Festas Religiosas e Gastronômicas de Navegantes.
12) Apoiar os eventos inseridos no Calendário de Eventos.
13) Realizar parcerias para viabilizar a implantação de equipamentos turísticos, esporte de aventura e

esporte radical.
14) Reestruturar as rampas de voo livre no Morro das Pedras, em Escalvados.
15) Estruturar equipe permanente para a recuperação e manutenção das passarelas e decks de acesso à

praia.
16) Concluir a ciclovia da Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral.
17) Implantar o Programa “Pedala Navega”.
18) Adequar todas as passarelas às regras de acessibilidade.
19) Criar o Fundo Municipal para Manutenção da Orla da Praia.
20) Implantar  infraestrutura  para  atendimento  aos  turistas  e  frequentadores  da  Praia  (quiosques,

banheiros, chuveiros, praças e outros) na orla da Praia.
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MIRNA BUBLITZ (REPUBLICANOS)
Número de páginas: 10.

Clique aqui para acessar o plano de governo da candidata.

Proposta  embasada nos  seguintes  temas:  Saúde,  Educação,  Saneamento  Básico,  Melhoria  da  Gestão,
Assistência Social, Transporte e Infraestrutura, Habitação, Segurança e Mobilidade Urbana, Esportes e
Cultura, Agricultura.

Tópicos definidos como especiais: Finanças Públicas, Moradia Popular, Servidores Públicos Municipais,
Turismo e Serviços.

1. Saúde
1) Finalizar  as  obras  de  ampliação  do  Hospital  de  Navegantes,  viabilizando  seu  funcionamento

imediato (equipamentos e funcionários);
2) Reformar e ampliar todos os postos de saúde nos Bairros;
3) Racionalizar  a  questão  dos  estoques  de  medicamentos,  prevendo  sua  reposição  através  da

digitalização dos bancos de dados (projeto Cidade Digital);
4) Colocar em funcionamento a UBS do Gravatá;
5) Criar uma ala infantil no Hospital, priorizando atendimentos urgentes;
6) Contratar mais servidores e ampliar o atendimento dos postos nos bairros;
7) Criar uma policlínica da mulher, com exames e acompanhamento pré-natal, ginecológicos e de

mama;
8) Incentivar  os  programas  de  saúde  preventiva  (saúde  da  família,  saúde  bucal  e  atendimento

domiciliar a idosos);
9) Contribuir nos estudos para promoção de um hospital regional.

2. Educação
1) Zerar o déficit de vagas em creches e pré-escolas do município;
2) Ampliar horário de atendimento das creches, pré-escolas e escolas infantis, inclusive nos sábados;
3) Viabilizar o turno integral na educação infantil até 4ª série;
4) Digitalizar  as  salas  de aula,  incentivando o ensino de qualidade  e  o uso da tecnologia  desde

criança;
5) Incluir  na  temática  escolar  assuntos  como  economia  doméstica  e  empreendedorismo  digital,

visando preparar jovens para desafios que encontrarão no futuro;
6) Viabilizar a instalação de uma escola técnica na cidade, com viés na tecnologia digital. Formar

mão de obra preparada para o mundo de amanhã, da robótica.

3. Saneamento Básico
1) Licitar  a construção urgente de caixas d ́agua elevadas de grande capacidade,  proporcionando

pressão na rede e minimizando a falta de água na temporada de verão;
2) Instituir  calendário  de  obras  de  saneamento  (rede  pluvial  e  esgoto)  visando  buscar

investidores/financiamento;
3) Instituir  calendário  de  revisão  do  sistema  de  escoamento  pluvial,  com manutenção  regular  e

preventiva;
4) Instituir a política dos resíduos sólidos na cidade, com destinação correta dos materiais coletados

(orgânicos, não-orgânicos, tóxicos, recicláveis);

Travessa Valdemar Vieira, nº 403, Auditório I | Centro | Navegantes | Santa Catarina | CEP 88370-454 | (47) 99265-9832 Pág. 32

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=application/pdf&path=PJE-ZONA/2020/9/24/11/9/14/fab81b17fe45f83a67e4bb0f357ce88e35367382a7dd81da294e06d0f94ff496


4. Melhoria da Gestão
1) Extinguir as subprefeituras e contratos de alugueis antigos;
2) Fazer um levante dos contratos em andamento,  verificando sua legalidade e os parâmetros da

moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e economicidade;
3) Implantar programas de governança digital como o “Cidade Digital”;
4) Modernizar o relacionamento população – órgãos públicos, quer seja via tecnologia quer seja via

postos de relacionamento (Poupa Tempo);
5) Modernizar  a arrecadação,  propor um balcão permanente de negociação de dívidas tributárias

próativo (o governo busca o cidadão e faz a oferta de negociação);
6) Treinamento e capacitação periódica dos servidores.

5. Assistência Social
1) Capacitar os atuais servidores e apresentar as soluções da rede SUAS (do governo federal);
2) Manter um canal permanente com o conselho tutelar para monitorar e reprimir o avanço de alguns

tipos de mazelas (moradores de rua, pedintes);
3) Manter mapeamento permanente das áreas de risco social;
4) Cadastrar famílias de baixa e baixíssima renda para futuros programas de moradia popular;
5) Buscar atender todas as demandas dos mais necessitados (desde um simples banho e vestimentas

até documentação e hospedagem temporária).

6. Transporte e Infraestrutura
1) Melhorar a fluidez para os caminhões que transportam containers;
2) Criar vias alternativas de tráfego interbairros, vias de ligação;
3) Possibilitar o transporte de bicicletas nos ônibus municipais;
4) Criar ramais com vans/micrônibus interligando vias principais com áreas residenciais (meia praia/

escalvados/volta grande/carvão);
5) Incentivar transporte fretado para empresas/indústrias;
6) Melhoria da sinalização gráfica (placas indicativas) dos pontos turísticos da nossa cidade;
7) Regularizar área de permanência de táxis e de aplicativos nas cercanias do aeroporto (área de

estacionamento c/ banheiro e pequena copa).

7. Habitação
1) Viabilizar a aprovação do Plano Diretor da cidade de Navegantes;
2) Elaborar  projeto  base  para  iniciar  a  construção  de  moradias  populares  ainda  em  2021,  via

financiamento do Ministério do Desenvolvimento Regional e Caixa.
3) Viabilizar a regularização de áreas urbanizadas tradicionalmente ocupadas;
4) Incentivar  a  correta  urbanização  e  os  projetos  de  habitação  para  classe  média  (pequenos

empreiteiros). A construção civil gera renda e oportunidades.

8. Segurança e Mobilidade Urbana
1) Verificar a possibilidade junto ao DETER de colocar em funcionamento uma quinta balsa nos

horários de pico;
2) Propondo ação conjunta com a prefeitura de Itajaí para instalação de sinaleira e passarela na saída

de ferryboat;
3) Viabilizar projeto da ponte urbana entre Itajaí/Navegantes
4) Cadastrar caminhoneiros para que estacionem seus caminhões em áreas propícias – e vigiadas,

evitando o transito destes pesados nos bairros e no centro;
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5) Ampliar as áreas de monitoramento das câmeras, contratando novos servidores e modernizando os
sistemas.

6) Trabalhar a segurança com inteligência, interligando banco de dados das polícias civil/militar e
guarda municipal.

9. Esportes e Cultura
1) Incentivar os torneiros nas escolas e interescolas;
2) Incentivar os atletas navegantinos (com bolsas);
3) Proporcionar  o  contato  e  o  desenvolvimento  das  crianças  nas  áreas  das  artes,  resgatando  as

apresentações teatrais em sala de aula e os concursos populares em datas festivas;
4) Reabrir o teatro municipal, deixando o local a disposição para apresentações, cursos e palestras;
5) Viabilizar a construção do sambódromo municipal com capital 100% privado.

10. Agricultura
1) Incentivar o pequeno produtor com cursos e pequenas linhas de crédito;
2) Viabilizar parcerias para modernização das máquinas e implementos agrícolas, para iniciar sua

plantação.
3) Parcerias com Epagri/Emater/Embrapa

Tópicos Especiais:

Finanças Públicas: Ou seja, a administração fazendária e a transparência dos gastos (principalmente a
correta apresentação para a população) são assuntos prioritários.

Ações:
1) Criação  de  conselho  de  contribuintes  para  aferir,  atestar  e/ou  propor  soluções  em problemas

financeiros da prefeitura;
2) Instalação  de  dois  grandes  murais  no  paço  municipal:  mural  das  contratações,  licitações  e

concursos e o mural dos gastos (transparência);
3) Treinamento  e  capacitação  dos  servidores  para  atuar  com  programas  de  gestão  pública

automatizados, em consonância com os sistemas já adotados nas esferas estadual e federal.

Moradia Popular: criar uma linha de crédito especial – a ser estudada em conjunto com o Governo
Federal – com financiamento de 90% do imóvel para pagamento em 30 anos.

Servidores Públicos Municipais: nenhuma categoria de servidores ficará sem reposição inflacionária.

Turismo e Serviços: Iniciativas como a instalação de grandes reservatórios de água e a desburocratização
do atendimento  ao  cidadão já  produzirão  grandes  resultados  práticos.  Esta  sintonia  entre  moradores,
turistas, empresários e a prefeitura é que proporcionará o aumento natural e gradual do nosso turismo.
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MURILO CORDEIRO (PSC)
Número de páginas: 15.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Eixos Programáticos:
1. Gestão Municipal e Relações Institucionais
2. Desenvolvimento Econômico e Sustentável
3. Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
4. Desenvolvimento Humano e Inclusão Social
5. Desenvolvimento Saudável e Qualidade de Vida

1. Gestão Municipal e Relações Institucionais

1.1 Administração Municipal
1) Formular  Planejamento  Estratégico  de  curto,  médio  e  longo prazo das  propostas  aprovadas  e

definir  as  ações  estratégicas,  suas  prioridades  e  as  fontes  dos recursos financeiros.
2) Promover a Reforma Administrativa,diminuindo os cargos comissionados.
3) Reestruturar as Secretarias, Fundações e órgãos públicos municipais.
4) Reduzir o número de Secretarias Municipais.
5) Valorizar os servidores públicos municipais, revisando o Plano de Carreira.
6) Estabelecer diálogo permanente com os servidores públicos municipais.
7) Criar o Centro Administrativo Municipal.
8) Realocar servidores municipais, por competência profissional, conforme a legislação vigente.
9) Revisaras  legislações  dos  servidores  públicos municipais,  com  a  participação de todos,

buscando a valorização.
10) Implantar o projeto “Governo Eletrônico”.

1.2 Governo e Sociedade
1) Instituir  transparência total na  gestão  dos  recursos  públicos,  com a fiscalização da sociedade.
2) Criar  o programa  “Orçamento  Interativo”,  para  conhecer  as prioridades  das comunidades.
3) Estabelecer  o  diálogo  constante  com  a  sociedade,  através  das  entidades representativas e

comunitárias.
4) Reestruturar  os  canais  de  gestão  participativa  nas  políticas  públicas,  implantando o programa

“Prefeitura nas Comunidades”.

1.3 Relações Institucionais
1) Reorganizar  os  Conselhos  Municipais,  oferecendo  apoio  jurídico  e  administrativo  para  a

efetivação das atividades.
2) Estabelecer uma relação harmoniosa e institucional com a Câmara de Vereadores.
3) Estabelecer parcerias com os governos Estadual e Federal.
4) Propor parcerias com as entidades representativas.

1.4 Gestão Intersetorial
1) Descentralizar as ações de esporte, lazer e cultura nos bairros.
2) Criar  o  programa “Espaço  da  Cidadania”,  com  a  participação  de  diversas entidades públicas

e privadas.
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3) Reformular  os  eventos  organizados  pela  Prefeitura  de  Navegantes,  coma integração dos
órgãos públicos.

4) Articular  políticas  sociais para  o atendimento  de  pessoas de  maior vulnerabilidade social.
5) Criar o programa “Contra-Turno Escolar”.
6) Criar  mecanismos  de  monitoramento  e  avaliação  da  execução  das  políticas públicas.
7) Promover a articulação entre os Conselhos Municipais e os órgãos do Município.

2. Desenvolvimento Econômico e Sustentável

2.1 Desenvolvimento Econômico
1) Priorizar  a  retomada  do  Plano  Diretor  para  atrair  investimentos  e desenvolvimento para a

cidade.
2) Instituir o projeto “Praça do Empreendedor”, facilitando a abertura de empresas.
3) Desburocratizar licenças e demais trâmites no Município.
4) Criar programas de incentivos fiscais para a instalação de grandes empresas no Município, para

aumentar a mão de obra e a oferta de emprego.
5) Incentivar e oportunizar a criação de cursos de capacitação de mão de obra.
6) Estimular o setor da construção civil, tendo em vista a geração de empregos e a redução de déficit

ocupacional.
7) Criar  mecanismos  de  promoção  do  comércio  local,em  parceria  com  a  CDL e  a  ACIN  nas

principais datas festivas, com forte apelo de compras.
8) Criar  o  projeto  “Feira  Livre”,  com  um  local  semanal  para  a  exposição  e comercialização de

produtos artesanais e produtos da agricultura familiar.
9) Incentivar a criação de cooperativa para os catadores de embalagens recicláveis.

2.2 Meio Ambiente
1) Instituir o programa “Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário”.
2) Criar o programa “Incentivo à Criação de Viveiros de Mudas”.
3) Criar o programa“Educação Ambiental Municipal”.
4) Instituir o programa “Incentivo às Construções que adotem técnicas de baixo consumo de água”.
5) Incentivara instalação de dispositivos hidráulicos para o controle do consumo de água nos novos

prédios públicos.
6) Implantar o programa “Coleta  Seletiva – Gestão  Ambiental  para  os  Resíduos Sólidos”, em

conformidade  com  a  Política  Nacional  de  Gestão  de  Resíduos Sólidos.

2.3 Turismo
1) Elaborar e  implementar a Política  Municipal  de  Turismo,com  o  intuito  de direcionar o

desenvolvimento desta atividade no Município.
2) Criar  uma  política  de  parceria  com  os  principais  órgãos  de  fomento  do turismo local

como:COMTUR, ABRHRON, ACIN e CDL, para implantar e implementar a Política Municipal
do Turismo e suas diretrizes previstas no Plano de Desenvolvimento Turístico.

3) Incentivar o “Turismo de Aventura”,no Morro de Escalvados.
4) Dar maior visibilidade ao Parque Natural Municipal de Navegantes, em Pedreiras, com políticas

de manejo e visitação.
5) Fornecer subsídios  fiscais   para  empreendedores  que  desejam  investir   em equipamentos

turísticos no Município, conforme “Lei de Incentivos Turísticos”, a ser apresentada na Câmara de
Vereadores.
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6) Construir o Mercado Público como um equipamento que agregará boxes para a comercialização
de  peixes, artesanatos,  produtos  coloniais  e  fitoterapêuticos, restaurante, lanchonetes, palco
para eventos, tendo uma visão panorâmica para o Rio Itajaí Açú.

7) Atrair para o Município a instalação de grandes redes hoteleiras para aumentar a demanda na sua
oferta turística aos meios de hospedagem, em parceria com a iniciativa privada.

8) Estabelecer  convênios  entre  os  alunos  da  Rede  Municipal  e Rede Estadual  de Ensino,com
instituições   como:SENAC,  SENAI,   SEBRAE  e   SINE,   para   a  realização de  cursos  de
treinamento e profissionalização em Turismo e Hotelaria.

9) Promover,em  parceria  com  o  órgão  municipal  de  gestão  do  esporte,  eventos  de  caráter
estadual,nacional e internacional nas diversas modalidades.

10) Implementar  um projeto de verão com  ampla programação  de atividades esportivas  e  culturais
durante  a  alta  temporada,  aproveitando  o  grande  número de turistas e visitantes que estarão no
Município e na região.

11) Realizar o alargamento da faixa de areia da praia,no bairro Gravatá.

2.4 Agricultura
1) Reestruturar uma  nova  sede  para  o  órgão gestor,  com  oferta  de  serviços  de equipe técnica de

extensão rural.
2) Adquirir maquinários para o uso exclusivo da agricultura.
3) Promover   a   integração   entre   entidades:  Sindicato   dos   Trabalhadores  Rurais,Instituto

Catarinense  de  Sanidade  Agropecuária  –ICASA,  Empresa  de Pesquisa   Agropecuária   e
Extensão  Rural   de  Santa  Catarina –EPAGRI e Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina–CIDASC).

4) Resgatar a FENAGRO, no bairro Escalvados.
5) Fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal –SIM.
6) Promover a certificação de produto artesanal (Selo Municipal).
7) Incentivar a comercialização de produtos coloniais,  através das  feiras de produtores.
8) Apoiara criação e propor parcerias com associações de agricultura familiar.
9) Apoiar  e  incentivar  os  pequenos  agricultores,  para  o  fornecimento  de  produtos para a

merenda escolar, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE).

2.5 Pesca
1) Promover um amplo estudo para criação de uma política pública adequada para a regularização

das Salgas.
2) Reorganizar, com cobertura, a Carrera Municipal, apoiando o pescador artesanal.
3) Promover  um  convênio  com  a  Colônia  dos  Pescadores  de  Navegantes, para  a realização de

cursos e apoio ao pescador artesanal.
4) Elaborar  estudos  para  criação  de  políticas  públicas  para  o  desenvolvimento  da pesca.

3. Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

A cidade precisa avançar e buscar soluções técnicas e inovadoras para enfrentar os desafios de mobilidade
e infraestrutura urbana, assegurando a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

3.1 Planejamento Urbano
1) Retomar as discussões sobre o Plano Diretor.
2) Concluir as obras de infraestrutura em andamento.
3) Implantar uma nova rodoviária, moderna e que atenda as demandas da cidade e dos turistas.
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4) Implantar o transporte público municipal.
5) Instituir o “Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade”.
6) Instituir o programa de “Paisagismo Integrado”, com parcerias estratégicas.
7) Incentivar a padronização das calçadas.
8) Melhorar a acessibilidade no Município.
9) Autorizar cadeirantes a usarem as ciclovias e ciclofaixas.
10) Instituir  nas  áreas  centrais,  o  uso  obrigatório  de  faixas  de  paver  e  semáforos sonoros.
11) Criar  o  projeto  “Adote  uma  passarela”,  com  acesso  à  praia,e  parcerias  de empresas

interessadas.
12) Apresentar  legislação  para  regulamentar  o  uso  de  Letreiros  e  Luminosos  para publicidade.
13) Revitalizar a avenida Radial (Gravatá).
14) Incentivar programa de habitação social.
15) Instituir projeto de moradia popular.

3.2 Obras e Serviços Urbanos
1) Pavimentar  e fazer  manutenção  de  várias  ruas do  perímetro  urbano e  dos bairros do interior.
2) Manter equipes ativas para limpeza e manutenção das vias urbanas.
3) Criar operação “Tapa Buraco”, de forma permanente durante a gestão.
4) Criar  um  canal  direto,  por  aplicativo, para  atendimento das  reivindicações  dos cidadãos.
5) Revitalizar parques e jardins.

3.3 Saneamento Básico
1) Investir constantemente em tratamento de água e esgoto.
2) Investir na construção de novos reservatórios de água.
3) Rediscutir a gestão municipal da SESAN.
4) Buscar recursos Estaduais e Federais para tratamento de esgoto.

3.4 Trânsito
1) Promover concurso público para Agentes de Trânsito.
2) Inserir o programa “Educação no Trânsito”nas escolas.
3) Propor estudos sobre a mobilidade do trânsito.
4) Discutir a alteração no sentido de ruas.
5) Criar o Conselho Municipal de Trânsito.
6) Organizar o tráfego nas ruas estreitas, com sistema binário, permitindo estacionar somente de um

lado da via.
4. Desenvolvimento Humano e Inclusão Social
A política  pública  como  fator  imprescindível  para  promoção  do  desenvolvimento  humano,  social  e
geradora de novas oportunidades, contribuindo para a construção de uma cidade mais justa e solidária,
estabelecendo um novo paradigma de atenção às pessoas.

4.1 Cultura
1) Criar novos cursos da área cultural.
2) Criar novas formas de financiamento, gestão e repasse de recursos.
3) Descentralizar ações culturais nos bairros.
4) Revitalizar o Patrimônio Histórico de Navegantes.
5) Propor  a  abertura  de  diferentes  tipos  de  editais  que  contemplem todas  as  áreas  e  segmentos

artísticos.
6) Garantir a abertura da Galeria de Artes ao público.
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7) Promover ações que resgatem as tradições do Município.
8) Criar um espaço próprio para a biblioteca municipal, com gestão informatizada.

4.2 Esporte
1) Descentralizar ações esportivas nos bairros.
2) Elaborar planejamento estratégico de gestão do esporte, estabelecendo os seguintes eixos: Esporte

Educação; Esporte Competição; Esporte Saúde.
3) Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para a realização de eventos e programas de esporte

e lazer.
4) Formar o órgão gestor do esporte com uma equipe de técnicos e profissionais da área esportiva.
5)  Estabelecer uma política de parcerias com associações de esporte e lazer.
6)  Implantar  o  “Bolsa  Esporte”,  um programa  que  consiste  de  auxílio  financeiro  para  atletas,

técnicos e estagiários.
7) Rediscutir o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (FUNDEL).
8) Revisar a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte.
9) Construir equipamentos esportivos, preferencialmente nas regiões de maior vulnerabilidade e risco

social.
10) Incentivar a realização de etapas de eventos estaduais, nacionais e internacionais, com intuito de

fomentar e aquecer o comércio e a economia local.
11) Definir um calendário de eventos esportivos no Município, em sintonia com os demais eventos de

outros órgãos municipais.
12) Rediscutir eventos esportivos já realizados, em conjunto com os envolvidos.

4.3 Assistência Social
1) Instituir novos programas sociais para as comunidades carentes.
2) Propor parcerias com empresas para realização de novos programas sociais.
3) Instituir convênio e/ou construção de abrigo com assistência de passagem para
4) pessoas em situações de rua.
5) Realizar parcerias e convênios com casas de recuperação.
6) Instituir ações integradas para evitar a invasão de loteamentos.
7) Apoiar e incentivar os grupos de Terceira Idade.

4.4 Educação
1) Compor um colegiado para planejar o processo educacional na Rede Municipal,  coordenar as

reuniões  e  os  debates,  reunir  as  sugestões  e  redigir  os  textos a serem submetidos  às diversas
instâncias.

2) Envolver todos os segmentos educacionais nos debates referentes à educação.
3) Garantir gestão democrática nas escolas da Rede Municipal.
4) Revisar o plano de cargos e salários dos profissionais da Rede Municipal.
5) Implantar uma nova política de reajustes aos professores.
6) Fazer planejamento de longo e médio prazos  das prioridades educacionais articuladas  com as

demandas e possibilidades financeiras do Município.
7) Manter o fornecimento do uniforme escolar para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.
8) Realizar formação continuada permanente a todos os envolvidos com a educação.
9) Aumentar a oferta de vagas na Rede Municipal de Ensino, com critérios de acesso democrático e

transparente, promovendo a permanência dos alunos e desenvolvendo esforços pela ampliação
gradual da oferta.

10) Criar o programa “Escola Aberta”, com diversas atividades para a comunidade.
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11) Ampliar o número de vagas nas creches municipais (Centros Municipais de Educação Infantil),
com atendimentos às necessidades dos bairros.

12) Melhorar o acervo e a estrutura das bibliotecas das Escolas Municipais.
13) Ampliar, de acordo com a demanda, os Centros Municipais de Educação Infantil.
14) Construir e ampliar Unidades Escolares nos bairros mais populosos e de acordo com a demanda.
15) Garantir investimentos em materiais pedagógicos e adaptados.
16) Criar projetos de incentivo à leitura na Rede Municipal de Ensino.
17) Oferecer merenda escolar com qualidade e supervisão nutricional.
18) Fornecer internet de qualidade para toda a Rede Municipal de Ensino.

4.5 Segurança Pública
1) Propor a integração das forças de segurança no combate à violência.
2) Propor uma gestão de policiamento comunitário, com políticas públicas preventivas.
3) Criar uma agenda semanal de representantes do Poder Executivo com o comandante da Polícia

Militar e com o Delegado da Polícia Civil, para interação nas ações de segurança.
4) Ampliar  o  número de  câmeras  de  vigilância,  com participação integrada  da  Polícia  Militar  e

Polícia Civil.
5) Buscar  a  interação com o Governo Estadual  pelo  aumento  do efetivo  e  melhores  instalações

técnicas.
6) Melhorar  a  iluminação  pública  na  área  urbana  e  rural,  eliminando  os  pontos  de  insegurança

pública.
7) Propor ações preventivas com projetos de inclusão sociocultural, como exemplo, o PROERD.

5. Desenvolvimento Saudável e Qualidade de Vida
A humanização do atendimento é uma emergência. A gestão pública municipal deve garantir o acesso
integral aos serviços de saúde para todos, com qualidade, modernização e gestão participativa.

5.1 Saúde Pública
1)  Otimizar a gestão do Sistema Municipal de Saúde.
2)  Reestruturar todos os departamentos da Secretaria de Saúde, revendo suas atribuições e ações

para melhor atender a população.
3) Implantar um sistema eficiente de agendamento de consultas médicas e odontológicas.
4) Estabelecer atendimento humanizado, promovendo cursos de capacitação e relações humanas para

todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
5) Fazer  parcerias com as  escolas  municipais  e estaduais  na realização de palestras,  medidas de

prevenção e higienização.
6) Manter e reestruturar a Policlínica de Machados.
7) Reformar ou ampliar Unidades Básicas de Saúde.
8) Fortalecer  o  Programa  Estratégia  da  Saúde  da  Família,  em todo  o  Município,  melhorando  a

prevenção e o atendimento já existente.
9) Implantar políticas públicas com práticas alternativas para o tratamento de saúde.
10) Ampliar a oferta de consultas e exames especializados.
11) Criar serviço de entrega residencial dos medicamentos.
12) Garantir  os  recursos  para  a  conclusão  das  obras  do  hospital  de  Navegantes  e  instalar  os

equipamentos necessários para o atendimento.
13) Fortalecer o atendimento de atenção à saúde animal.
14) Estabelecer diálogo permanente com as entidades protetoras de animais.
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PROF. ELVIS (PRTB)
Número de páginas: 36.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Plano definido nos seguintes eixos:
1. Gestão: Administração profissional, eficaz, eficiente e efetiva.
2. Pessoas: Qualidade de vida para toda a população.
3. Economia: Desenvolvimento econômico viável e responsável.
4. Ambiente: Preservação e conservação do meio ambiente.

1. Gestão

Novo Modelo de Administração
1) Estabelecimento e implantação um planejamento estratégico da gestão.
2) Diagnóstico dos processos e documentos da gestão municipal, envolvendo compras, aprovações

de projetos, contratos de serviços, subvenções e transferência de recursos.
3) Integração de sistemas e  indicadores  de controle,  de forma a possibilitar  a  efetiva criação de

políticas públicas para a população.
4) Estabelecimento de indicadores de gestão, bem como a política de monitoramento e divulgação.
5) Estabelecimento  de  plano  de  metas  considerando  a  proposta  de  governo  e  os  documentos  e

processos orçamentários legais (PPA – Planejamento Plurianual).
6) Prestação de contas periódica à população, através de audiências públicas, visitas aos bairros e

conselhos municipais.
7) Atualização das normas e procedimentos.
8) Digitalização de serviços internos e externos.
9) Melhoria e efetiva utilização dos Sistemas de Informações Gerenciais.
10) Terceirizações de serviços não essenciais.
11) Realização de reuniões de trabalho periódicas.
12) Desenvolver e aplicar pesquisas e grupos de estudo.
13) Criação de equipes multidisciplinares e grupos/comissões de trabalho
14) temáticos.
15) Valorização de sugestões e boas práticas.
16) Estudos para implantação de políticas de trabalho remoto para
17) determinadas atividades.
18) Buscar certificações de qualidade dos serviços prestados.

Reestruturação Administrativa
1) Reformulação  da  estrutura  administrativa  de  cargos  e  tarefas,  mais  moderna,  econômica  e

eficiente.
2) Considerável diminuição do número de secretarias, readequação das direções de departamentos.
3) Análise  e  proposição  da  extinção  de  cargos  de  assessoramento,  mas  criação  de  funções

gratificadas.
4) Extinção dos cargos de subprefeitos.

Controle, Transparência e Governança Corporativa
1) Intenso, extenso e constante processo de auditoria interna/externa.
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2) Valorização do controle interno municipal.
3) Ampliação da ouvidoria municipal (digital).
4) Maior agilidade nas respostas aos pedidos de informação do poder
5) legislativo.
6) Ampliação  da  adoção  de  práticas  de  compliance,  buscando  melhor  relacionamento  mais

transparente e justo com fornecedores.
7) Melhor relacionamento com os diferentes públicos interessados (stakeholders).
8) Maiores investimentos do portal da transparência (informações muito mais completas, corretas e

atualizadas sobre toda a gestão municipal).
9) Desenvolvimento do código de ética do servidor.
10) Desenvolvimento do manual de boas práticas no serviço público.
11) Proposta de criação da lei da ficha limpa municipal, evitando a nomeação e contratação de pessoas

condenadas em determinadas áreas criminais.
12) Adequação do município à legislação de proteção ao uso de dados pessoais.

Melhorias no Atendimento ao Cidadão
1) Criação de uma central  de atendimento digital,  com meios alternativos como aplicativo e site

(buscando sempre evitar o deslocamento desnecessário aos órgãos municipais).
2) Método de comunicação dirigida à população cadastrada, com envio de notícias e informações

direcionadas e específicas, de acordo com a rua/bairro de atendimento.

Modernização de Departamentos
1) Modernização do departamento de tecnologia da informação e comunicação, com investimentos

em infraestrutura, redes e segurança das informações.
2) Criação de uma central de compras e licitações, para realização de compras centralizadas para

todas as áreas. equipes trabalhando em modelo de rodízio, com alternância constante das pastas de
compras.

3) Almoxarifado e patrimônio central (revisão constante do patrimônio municipal, com manutenção
ou realização de leilões de bens inservíveis).

4) Proposta  de  atualização  da  secretaria  de  comunicação  para  uma  agência  municipal  de
comunicação, responsável pela criação de campanhas municipais, com maior utilização das mídias
digitais, com proposta de desenvolvimento de uma web TV municipal, com programações que
atendam todos os departamentos ou prestem serviços à população. Fortalecimento do uso de sites,
atualizados e responsivos. Realização de concursos para criação de campanhas. Busca de maior
aproximação com os cursos superiores de propaganda, jornalismo e relações públicas, com maior
abertura para realização de estágios. Fortalecimento da comunicação interna entre departamentos
e pessoas. Padronização da nomenclatura de endereços meios de contato de todos os serviços
públicos, de forma impessoal.

Centro Administrativo Integrado
Esforços  devem ser  implementados  para  a  reserva  de  uma grande área  urbana,  com espaços  para  a
construção  de  um novo  centro  administrativo  para  o  poder  executivo,  integrado,  reunindo  a  grande
maioria dos departamentos municipais, mas também prevendo a proximidade com a o poder legislativo.
Nesses ambientes, deve-se priorizar o trabalho integrado, com departamentos em ambientes amplos mas
comuns, com acessibilidade, uso consciente dos recursos, qualidade de vida no trabalho do servidor, e
principalmente, conforto para o cidadão.

Respeito e Valorização do Servidor
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1) Maior reconhecimento e condições de trabalho.
2) Discussão e busca pelas correções salariais e de benefícios.
3) Proposição de gratificações de liderança não permanentes.
4) Adoção de processos de gestão de pessoas, como pesquisa de clima organizacional.
5) Qualificação dos processos de avaliação de desempenho.
6) Programas de atenção ao servidor, buscando maior qualidade de vida do servidor, saúde física e

mental, acolhimento e combate à depressão.
7) Programas de desenvolvimento continuado para melhoria do atendimento à população, melhoria

nos processos, idiomas e uso de tecnologias.
8) Análise e proposição de trabalho remoto para serviços específicos.
9) Revisão do plano de cargos e salários.
10) Criação de equipes multidisciplinares e grupos/comissões de trabalho
11) Estudos de viabilidade de desenvolvimento de programas de demissão incentivada.

Orçamento Público
1) Criação de um Núcleo de Elaboração e Acompanhamento de Projetos Municipais.
2) Adoção de formas alternativas de arrecadação de recursos sem onerar a população (direito de uso

de denominação de espaços públicos, bem como a nominação de eventos).
3) Proposição de modelos alternativos de arrecadação de impostos, considerando a possibilidade de

abatimentos em tributos pela preservação ambiental e implantação de sistemas de acessibilidade.
4) Priorização da construção de prédios públicos (para evitar e reduzir os aluguéis).

Conselhos Municipais e Entidades da Sociedade Civil
1) Criação de um departamento para atendimento permanente aos Conselhos Municipais e busca pela

melhoria das condições de trabalho (espaço para salas de reuniões - Secretaria - Processo digital -
Transmissão on-line das reuniões.

2) Propostas de revisão da constituição legal dos conselhos atuais, padronização de calendários de
reuniões.

3) Criação de novos conselhos  municipais,  como o Conselho Municipal  de  Pesca  e  Agricultura,
Conselho  Municipal  de  Relações  Internacionais  e  Federativas.  Conselho  Desenvolvimento  do
Serviço Público Municipal.

4) Implantação de políticas e serviços de atendimento, apoio e fortalecimento das organizações da
sociedade civil (associações, ONGs, etc.), com orientação e condições para a realização de suas
atividades que sejam de interesse público (cadastro único através de um Sistema único, orientação
para emissão de certificado de utilidade pública, auxílio à publicação de documentos, auxílio no
acompanhamento e controle da execução dos termos de convênio, auxílio para participação em
editais) e maior transparência e controle da aplicação de recursos municipais.

Voluntariado
1) Ações de incentivo e fortalecimento ao voluntariado no serviço público municipal, nas diferentes

áreas, principalmente educação, assistência social, esporte e cultura.

2. Pessoas

Educação
1) Modernização do Plano Municipal de Educação, tornando-o mais moderno e adequado à realidade

municipal, nacional e mundial, sendo desenvolvido de forma mais participativa.
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2) Adoção  de  modelos  efetivos  de  avaliação  do  desempenho  do  aprendizado,  de  forma  a  se
estabelecer metas para os anos seguintes.

3) Busca  pela  maior  efetividade  dos  processos  de  alfabetização  e  adoção  modelos  de  reforço  e
acompanhamento escolar.

4) Proposição de ampliação de conteúdos ligados à cidadania e patriotismo.
5) Qualificação  da  educação  especial,  com  melhor  formação  dos  monitores,  bem  como  maior

integração com a saúde para o atendimento às diferentes demandas (profissionais da saúde, como
psicólogos, neuropsicólogo, fonoaudiólogo).

6) Desenvolvimento de programas de valorização do profissional da educação.
7) Revisão  da  estrutura  de  gestão  das  unidades  escolares,  com  a  adoção  de  um  modelo  mais

democrático para escolha de diretores.
8) Criação de um núcleo de suporte às direções, secretarias e supervisões escolares.
9) Melhoria na gestão das vagas, com planejamento de ampliação constante, incluindo a priorização

para a construção de unidades escolares próprias, maiores e estruturadas para populações maiores.
10) Busca de alternativas para contratação de servidores temporários com prazos maiores, bem como

realização de concurso público.
11) Revisão do plano de carreira da educação.
12) Programas mais efetivos e contínuos de formação para o corpo docente.
13) Fortalecimento  das  atividades  de  contraturno  escolar,  ampliando  as  atividades  esportivas  e

culturais, com maior proximidade com as fundações de cultura e esporte, assim como atividades
de profissionalização, como náutica e aeronáutica.

14) Busca de alternativas para implantação de escola militar.
15) Maior atenção à manutenção das unidades escolares, preventiva e corretiva.
16) Criação de um ambiente para eventos da educação (Centro para atividades de contraturno, eventos

temáticos, exposições).
17) Criação de um núcleo especializado para atendimento da educação especial,  para alunos com

rendimento abaixo ou acima da média.

Saúde
1) Busca constante pela humanização do atendimento, com maior atenção, agilidade e conforto a

todos as pessoas.
2) Melhoria significativas na gestão das necessidades de saúde da população, contratando servidores

e  alocando  recursos  de  acordo  com as  demandas  de  cada  região  e  especialidades,  visando  a
redução significativa das filas de espera para consultas e exames.

3) Criação de uma central digital de agendamentos de consultas e exames, com maior transparência
na consulta de posições das filas, combatendo a prática de “fura fila”.

4) Garantia de abastecimento de materiais de consumo e de expediente para todas as unidades de
saúde municipais, com suprimento ágil e eficiente.

5) Melhor qualificação do Hospital, com maior qualificação dos profissionais, ampliação do número
de leitos, implantação de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), melhorias nas especialidades
atualmente atendidas (pediatria, obstetrícia e fisioterapia), e busca pela ampliação dos serviços
para outras especialidades.

6) Melhor conservação e condições de trabalho para todas as unidades de Saúde.
7) Garantia de boas condições de estrutura e serviços para policlínicas no Centro, Machados, Gravatá

e Bairros do interior, com amplo atendimento de clínica geral, pediatria e geriatria.
8) Melhoria  da  conservação e  manutenção da  unidades  básicas  de  saúde postos  de  saúde),  com

melhores condições de trabalho para os servidores.
9) Maior disponibilidade de equipamentos de Raio-X e Ultrassom.
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10) Maior disponibilização e qualificação das ambulâncias e veículos para transporte de pacientes e
acompanhantes  para  outras  cidades  com  especialidades  específicas  não  contempladas  pelo
município.

11) Qualificação das  equipes  da Estratégia  de Saúde da Família,  com melhoria  das  condições  de
trabalho.

12) Composição de uma equipe multiprofissional itinerante para escolas, com programas, orientações
e diagnósticos (encaminhamentos).

13) Compor estratégias e equipes profissionais plantonistas/reservas.
14) Manutenção  do  cadastro  da  saúde,  com  informações  completas  e  atualizadas  da  população,

integração de sistemas e indicadores  de controle,  de forma a possibilitar  a  efetiva criação de
políticas públicas para a saúde da população.

15) Estudos para a concessão para crematório municipal.
16) Fortalecimento do conselho de saúde e das políticas municipais de saúde.
17) Descentralização da farmácia/remanejamento de medicamentos.
18) Reserva de área e início do projeto de um novo e amplo hospital municipal.

Assistência Social
1) Maior qualificação nos serviços relacionados ao atendimento da população.
2) Ampla qualificação dos programas de saúde mental da população, principalmente para crianças e

idosos.
3) Mapeamento e levantamento periódicos das demandas sociais municipais, com melhor utilização

do Cadastro Único, a partir de sistemas integrados com as outras áreas, de forma a possibilitar a
elaboração de políticas públicas mais efetivas.

4) Busca e alternativas para a criação da Casa de Acolhimento da Família e Casa de Passagem.
5) Maior incentivo à realização de Projetos Sociais pelas entidades da sociedade civil (associações e

Igrejas).
6) Adesão a Programas Habitacionais.
7) Programa de recepção a novos moradores, nacionais e estrangeiros.
8) Busca de alternativas para a criação de centrais da cidadania (centros comunitários).

Esporte
1) Maior atenção e incentivo à prática esportiva municipal (social), considerando principalmente a

vinculação com a Educação, no contraturno escolar.
2) Fortalecimento  do  Conselho Municipal,  bem como institucionalização do plano  municipal  de

Esportes.
3) Amplo incentivo à realização de eventos esportivos periódicos na orla do município, com ênfase

para  esportes  como  surf,  vela,  corrida,  maratonas,  ciclismo,  triátlon,  vôlei  de  praia  e  pesca
esportiva.

4) Incentivo  à  prática  de  outras  modalidades  esportivas,  além  das  incentivadas  pela  Fundação
Municipal  de  Esportes,  com ampliação  do  orçamento  para  a  contratação  de  Profissionais  de
Educação Física para atuação em novas modalidades.

5) Construção de um centro de treinamento e prática esportiva, composto por quadras de diferentes
modalidades, inclusive paralímpicas, e espaços para artes marciais, com academia, fisioterapia,
refeitório e vestiários.

6) Qualificação e construção de novas praças esportivas nos diferentes bairros da cidade.
7) Qualificação  da  praça  de  esportes  radicais,  com  espaços  para  a  prática  infantil,  amador  e

profissional, bem como incentivo à realização de competições.
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8) Busca de alternativas para construção de uma arena multiuso municipal para eventos esportivos de
categoria mundial.

9) Incentivo à prática de modelismo (aéreo e náutico).

Cultura
1) Fortalecimento do conselho e efetivação do plano de cultura municipal.
2) Maior transparência em relação ao fundo de Incentivo à cultura.
3) Incentivo e valorização dos corais, orquestras, fanfarras, e bandas de diferentes estilos locais.
4) Incentivo à prática de teatro e cinema.
5) Realização de festivais culturais (dança, música e teatro). Criação do Festival Municipal Quatro

Estações, fazendo parte do quadro permanente de eventos do município.
6) Qualificação dos eventos de carnaval, com maior respeito à tradição das festas, buscando maior

ordem e segurança das pessoas, bem como e preservação do patrimônio público e privado, com
realocação para áreas mais afastadas e apropriadas, parceria com a iniciativa privada e utilização
da prática de venda do direito de denominação dos eventos.

7) Ativação das atividades “Rua de Lazer” e “ Virada cultural”.
8) Busca de alternativas para a construção de uma passarela de eventos.
9) Criação de dois mercados públicos, com espaço para feira, restaurantes e apresentações artísticas

(Centro e Gravatá).
10) Incentivo à arte urbana, para a realização de pinturas em prédios e espaços públicos e privados.
11) Valorização da história do município, com a criação de um memorial digital dos fundadores da

cidade, histórias, prédios e toda a cultura local.

Segurança
1) Fortalecimento das relações com as forças policiais militares e civis.
2) Melhor gestão das demandas ligadas à segurança pública municipal (mais profissionais e atuação

mais ativa).
3) Intensificação das ações de segurança nos bairros do interior.
4) Intensificação  das  ações  de  segurança  na  orla,  devido  principalmente  às  questões  ligadas  à

restinga.
5) Foco na orientação ao cidadão.
6) Ampliação e fortalecimento das redes de monitoramento e redes de vizinhos.
7) Tecnologia de monitoramento com o uso de câmeras privadas.
8) Proposta de criação de um centro integrado de gestão da segurança e monitoramento, com as

delegacias de polícia militar e bombeiros.
9) Maior qualificação da guarda patrimonial municipal e agentes de trânsito.

Defesa Civil
1) Fortalecimento do sistema de defesa civil e protocolos de contingência para as diversas atividades

de risco.
2) Maior monitoramento de áreas e atividades de maior risco à população.
3) Criação de um fundo de investimentos e para auxílio emergencial.
4) Comitê  Permanente  de  Defesa  Civil  (Grupo  permanente  de  discussão  e  monitoramento  de

catástrofes, surtos, endemias, epidemias e pandemias).
5) Cadastro municipal de serviços, potenciais fornecedores e voluntários da defesa civil.
6) Centro de prevenções e planos de atendimentos.
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Vigilância Sanitária e Epidemiológica
1) Investimentos significativos na qualificação dos serviços e melhoria das condições de trabalho das

equipes de vigilância sanitária e epidemiologia.
2) Maior trabalho de combate a escorpiões e pragas urbanas.

3. Economia

Planejamento
1) Esforços efetivos para a atualização/finalização do plano diretor.
2) Desenvolver um plano municipal de desenvolvimento considerando populações de 100, 125 e 150

mil habitantes, com amplos estudos de zoneamento urbano, visando rever as possibilidades de
desenvolvimento de áreas industriais, comerciais e logísticas.

3) Adoção de modelos de planejamento de cidades inteligentes (Smart Cities).
4) Reserva de áreas para a construção de espaços públicos próprios.
5) Demarcação de áreas para avenidas e grandes intervenções urbanas.
6) Incentivo ao fechamento de grande áreas urbanas privadas, para combater as invasões.
7) Criação de programas de orientação e conscientização em relação ao uso ordenado do solo, com

orientações e fiscalização ativa de áreas, visando evitar o crescimento desordenado.
8) Maiores  ações  de  fiscalização  para  combater  invasão  de  áreas,  bem  como  da  criação  de

loteamentos e obras irregulares.
9) Qualificação e maior atenção dos setores ligados à fiscalização da construção civil, de forma a

torná-la mais profissional e impessoal.

Urbanismo
1) Atualização  do  modelo  oficial  de  urbanismo  para  as  vias  e  espaços  púbicos,  considerando

efetivamente ações de mobilidade, acessibilidade e fiação elétrica subterrânea.
2) Programa de acupuntura urbana, com adoção de mobiliário urbano público padronizado.
3) Criação de parques e áreas verdes urbanas (Pedreiras, Interior etc.)
4) Proposição de legislação para implantação de parklets.

Intervenções (Obras)
1) Melhor  planejamento  das  intervenções  (obras)  públicas,  com consultas  populares,  e  adotando

métodos  para  reduzir  os  impactos  da  vida  das  pessoas,  com  ampla  divulgação  das  ações
realizadas.

2) Melhorias na sinalização e identificação das obras de intervenções.
3) Maior controle e transparência na gestão das obras.
4) Exigência de maior qualidade nos serviços prestados.
5) Maior utilização de serviços terceirizados, com maior fiscalização e controle.
6) Qualificação das  equipes  de atendimento  à  pequenas  intervenções  urbanas,  com formação de

equipes de reparos rápidos.
7) Atualização da frota de veículos, considerando o equilíbrio e melhor relação custo x benefício na

aquisição ou locação de veículos.
8) Limpeza de bueiros e adoção de cestas de contenção.

Habitação
1) Adesão e fortalecimento da Programas de Regularização Fundiária.
2) Adesão a programas nacionais de políticas públicas habitacionais,  que permitam e facilitem a

constituição de casas e apartamentos para pessoas de baixa renda.
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Mobilidade e Trânsito
1) Fortalecimento  e  Modernização  do  Plano  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  e  do  Conselho

Municipal, considerando estudos e planejamento de longo prazo, e principalmente estabelecendo
prioridades dos investimentos, de acordo com os fluxos e demandas de mobilidade da população.

2) Atenção à conclusão das obras de requalificação das vias já iniciadas (Beira Rio - Binário do
Aeroporto)

3) Amplas discussões e ações para a ampliação e modernização da malha viária, com alterações de
sentidos,  delimitação  de  sentidos  únicos,  estudos  para  traçados  de  novas  avenidas,  melhor
aproveitamento e criação de vagas de estacionamento.

4) Atenção  à  conclusão  das  obras  de  pavimentação  e  requalificação  das  vias  pendentes  Rua
Conselheiro João Gaya (Centro) e José Juvenal Mafra (Gravatá).

5) Priorização da busca por soluções para as áreas de alagamento.
6) Projeto de urbanização para a Avenida Radial (Gravatá).
7) Estudos de viabilidade para criação de uma avenida Beira Rio, no Bairro São Pedro, ligando o

centro ao molhe sul.
8) Proposta de alteração dos nomes das ruas para numeração.
9) Busca contínua e intensa pela integração (fixa) com Itajaí (túnel/ponte, pontes marginais na BR

101).
10) Buscar  alternativas  para  licitar  novas  concessões  de  travessias  até  a  conclusão  dos  acessos

permanentes (custos menores novas tecnologias)
11) Propor a ampliação dos serviços do ferry-boat do Porto das Balsas, com possibilidade de criação

de novas rampas de acesso, espaço para estacionamento, visando reduzir o fluxo de veículos no
centro da cidade.

12) Programa de repavimentações e manutenção permanente das vias (Ordem de pavimentação (áreas
de  desenvolvimento,  asfalto  de  primeira  qualidade)  métodos  modernos  de  manutenção,
manutenção 24h trabalho noturno).

13) Sinalização de trânsito profissional e com maior qualidade.
14) Implantação e conservação de ciclovias, com instalação de bicicletários.
15) Programa de incentivo à qualificação dos passeios públicos.
16) Acompanhamento junto do Governo do Estado da SC 414, na busca pela criação de acostamentos,

melhor conservação da rodovia, limpeza contínua de suas margens e instalação de alternativas
para redução de velocidade.

Acessibilidade
1) Políticas integradas e permanentes em relação à acessibilidade. Todas as obras públicas devem

estar adequadas.
2) Programa de adequação dos prédios públicos.

Transporte Público
1) Modernização do sistema de transporte público (Conjunto de melhorias para o transporte público

de Navegantes,  a  partir  de uma nova licitação,  com uma nova distribuição das  linhas,  linhas
circulares, exigência de veículos novos, aplicativo, monitoramento via GPS).

2) Projeto de criação de um novo terminal urbano, em parceria público x privada, próximo à BR 101,
fortalecendo a integração municipal e estadual.

3) Proposta  de criação de terminais  urbanos municipais  com deslocamentos  nas regiões isoladas
através de micro-ônibus.

4) Estudos de viabilidade para o desenvolvimento do transporte aquaviário.
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Atividades Econômicas
1) Fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, com maior atenção às

demandas das diferentes áreas econômicas do município.
2) Ações  efetivas  de  desburocratização  e  rapidez  nos  serviços  relacionados  ao  empresariado  e

empreendedorismo.
3) Desenvolver  políticas  para  Incentivo  às  indústrias  de  tecnologia  limpa  e  desenvolvimento  de

software.
4) Busca pela implantação na cidade dos serviços do Sistema S (SENAI, SENAC e SEBRAE).
5) Maior ênfase à internacionalização, com a promoção de eventos e parcerias internacionais com

cidades-irmãs.

Turismo
1) Busca intensa por melhorias e investimentos em infraestrutura turística, incluindo possibilidades

de parcerias público x privadas.
2) Promoção,  realização  e  apoio  a  eventos  esportivos  e  culturais,  com  agenda  periódica  e

permanente, principalmente na orla da cidade, visando incentivar a economia local.
3) Ações integradas visando o efetivo aproveitamento do potencial turístico local, especialmente a

praia.
4) Busca de alternativas  em parceria  público x privada para qualificação do Morro da Pedra de

Escalvados como efetivo ponto turístico municipal, adequado à prática esportiva e visitação, com
segurança a todos.

5) Incentivo ao turismo esportivo (eventos esportivos na orla, cicloturismo etc.).
6) Proposta de flexibilização para a realização de encontros de motos, carros antigos e campeonatos

de som automotivo.
7) Busca de alternativas para construção de um centro de eventos municipal, visando fomentar o

turismo de negócios.
8) Estudos para reativação das festas municipais, como a Festa do Pescador e Festa Rural, para a

possível  reativação  do  parque  de  eventos  “FENAGRO”,  no  bairro  Escalvados,  em  parceria
público-privada, para tradições gaúchas, feira multissetorial, pista de jipe e motocross.

9) Criação de vagas para ônibus turísticos.

Pesca
1) Criação do Mercado Público Municipal.
2) Melhores estruturas para puxadas e acessos ao rio.
3) Dragagem da marina natural dos pescadores.
4) Melhores serviços e atendimentos ao pescador artesanal.

Agricultura
1) Disponibilização de novos equipamentos para intervenções nas propriedades rurais.
2) Levantamento, monitoramento e aproximação com os produtores rurais, visando a melhoria das

condições econômicas das atividades rurais.
3) Programas de adaptação/requalificação das atividades rurais.

Emprego
1) Qualificação do serviços prestados pelo SINE.
2) Ações de integração com o empresariado,  visando a identificação de demandas e  oportunizar

formas de qualificação dos profissionais para as demandas das atividades econômicas municipais.
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3) Programa de  fortalecimento  da  qualificação de  jovens  e  idosos  para  atividades  de serviços  e
ligadas às atividades portuárias e aeroportuárias.

4) Busca de parcerias para o desenvolvimento de cursos ligados às áreas náutica e aeronáutica, e
construção naval.

Inovação e Empreendedorismo
1) Busca de recursos para implantação de um centro de inovação, tecnologia e empreendedorismo

municipal, com oferta de qualificação profissional e incubadoras de empresas.
2) Busca  de  maior  aproximação  com  as  Universidades  locais,  regionais  e  estaduais,  visando  o

desenvolvimento de uma economia de inovação e tecnologia.
3) Incentivo ao empreendedorismo e realização de feiras de comerciais e de empreendedorismo.
4) Maior  aproximação com entidades  representativas  da  classe  empresarial  como CDL,  ACIN e

AMPENAPI.

4. Ambiente

Água
1) Desenvolver e implantar um sistema de captação, tratamento e abastecimento de água, visando a

autossuficiência do município.
2) Qualificar a aplicação dos recursos relacionados ao abastecimento de água, visando ações efetivas

para  melhoria  da  qualidade  da  água  que  chega  às  residências,  bem  como  buscar  soluções
definitivas para sua falta.

3) Desenvolver alternativas para maior aproveitamento da água da chuva nos prédios públicos.
4) Estabelecer programas e campanhas de uso consciente da água, bem como o incentivo às reservas

de água privada.

Saneamento
1) Iniciar o desenvolvimento e implantação do Sistema Municipal de Saneamento, considerando todo

o  sistema  de  gestão,  coleta,  tratamento  e  devolução  de  esgotos.  Para  isso,  será  necessário
estabelecer  o plano de trabalho,  assim como investir  em rede coletora de esgoto,  estações  de
bombeamento e de tratamento.

Resíduos
1) Modernização do sistema municipal de gestão resíduos sólidos, buscando alternativas para revisão

do  serviços  de  coleta  de  resíduos  residenciais,  visando  redução  dos  custos  e  ampliação  dos
serviços.

2) Viabilização do serviço de coleta seletiva, com possibilidade de implantação de um condomínio
de tratamento de resíduos, em parceria com a empresa coletora e com cooperativas de reciclagem.

3) Viabilização de um serviço de coleta e destinação de grandes resíduos.
4) Criação de campanhas permanentes de cuidado com o uso e descarte de pessoais e residenciais de

pequeno/médio/grande porte.

Meio Ambiente
1) Atitudes  proativas  relacionadas  à  manutenção  e  limpeza  da  restinga  municipal,  em busca  de

preservação, mas preocupados com a segurança das pessoas.
2) Ações de incentivo à preservação da flora urbana, com programas de reflorestamento municipal,

com a criação de parques urbanos de diferentes portes em todos os bairros.
3) Celeridade na conclusão do molhe do Rio Gravatá.
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4) Busca intensa por alternativas para a restauração da praia do Gravatá, incluindo a possibilidade de
ampliação da faixa de areia, criação de recifes artificiais e reestabelecimento da restinga.

5) Ações pela ampliação das áreas de preservação permanente, com a criação de parques ambientais,
através de parcerias público x privadas.

6) Melhor  destinação  das  áreas  marginais  das  áreas  de  preservação  permanente,  buscando
alternativas  para  cessão  do  direito  de  uso  para  serviços  de  interesse  público  em  troca  de
preservação e manutenção.

7) Programas de valorização, urbanização e preservação dos rios e córregos do município.
8) Alterações administrativas na Fundação, visando requalificar o departamento para oferecer maior

rapidez no atendimento e avaliando a possibilidade alteração para instituto.
9) Contratação  de  especialistas  e  técnicos  (Geólogo,  Engenheiro  químico,  Oceanógrafo  e  mais

Fiscais)

Animais
1) Revisão da estrutura e funcionamento do departamento de bem estar animal, para maior economia

e aumento da produtividade.
2) Maior suporte, atendimento e prevenção dos acumuladores de animais.
3) Fiscalização e orientação quanto à utilização de veículos de tração animal.
4) Campanhas e ações para o combate à farra do boi.
5) Ações de cuidado às áreas de entorno ao aeroporto e porto, visando a redução da presença de

animais.
6) Realização do censo de animais municipais.
7) Criação de pet-parques em parceria com empresas privadas.
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ROBERTO (PSD)
Número de páginas: 07.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Eixos de Trabalho: Saúde, Educação, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Cidadania e Gestão
Pública.

Eixo Educação
1) Priorizar o desenvolvimento da Educação Básica em todos os  seguimentos  da  Rede  Publica de

Ensino  Municipal buscando a excelência em Educação, oferecendo educação de qualidade;
2) Reestruturação da rede física de atendimento dos alunos de 0 a 5 anos frequentadores das turma de

Creche e Educação Infantil;
3) Reestruturação da rede física de atendimento dos alunos de 6 a 14 anos frequentadores das turmas

de Ensino Fundamental;
4) Ampliação do atendimento com vagas para toda a Educação Básica da Rede Municipal de Ensino;
5) Reestruturação dos espaços de convívio social nas Unidades de Ensino;
6) Informatização  do  Processo  Pedagógico  em  toda  Rede Municipal de Ensino;
7) Adequação  dos  espaços  físicos  novos  e  existentes  para atendimento dos alunos em processo

de inclusão.

Eixo Saúde
1) Oferecer  para  toda  a  população  atendimento  na  área  da saúde  priorizando  mecanismos de

acesso  facilitadores  e eficientes, preservando a vida e o bem estar;
2) Reestruturação da rede física das Unidades de Saúde;
3) Corresponder  as  demandas  apresentadas  de  consultas  e exames necessários na Rede Municipal

de Saúde;
4) Facilitar o acesso aos serviços disponíveis visando o atendimento eficiente da população;
5) Desenvolver politicas públicas de campanhas de promoção e prevenção à saúde;
6) Reestruturação do atendimento hospitalar.

Eixo Infraestrutura
1) Oferecer  a  infraestrutura  necessária  para  o  desenvolvimento  socioeconômico   do   município

priorizando  a  qualidade  de vida para população;
2) Reestruturação das vias publicas promovendo a mobilidade urbana;
3) Viabilizar  politicas  publicas  de  desenvolvimento  do saneamento básico;
4) Desenvolver  projeto  para  tratamento  e  captação  de  água potável;
5) Desenvolver projeto para o efetivação do transporte público de qualidade;
6) Revitalização  e  criação  de  espaços  físicos  de  convívio social.

Eixo Cidadania
1) Desenvolver politicas publicas de atendimento a população visando o desenvolvimento social,

esportivo, cultural como promoção de qualidade de vida e bem estar;
2) Desenvolver projeto para a promoção do convívio social;
3) Promover  politicas publicas  para  o  desenvolvimento  de trabalho e renda;
4) Desenvolver  atividades  que  viabilizem  o  dinamismo  da juventude   no desenvolvimento

socioeconômico   do município;
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5) Promover  projetos  culturais  levando  o  acesso  a  todos  os bairros do município;
6) Promover projetos esportivos levando o acesso em todos os bairros do município;
7) Desenvolver  politicas  publicas  de  proteção  as  crianças jovens e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social;
8) Desenvolver politicas públicas de proteção a mulher;
9) Desenvolver politicas publicas de proteção aos idosos;
10) Desenvolver políticas públicas de proteção aos direitos humanos.

Eixo Gestão Pública
1) Priorizar o desenvolvimento de mecanismos de atendimento a  população,  tornando  a  gestão

pública  eficaz,eficiente e dinâmica;
2) Melhorar e humanizar o atendimento ao publico, em todas as áreas;
3) Implementar programa na busca de melhoramento e eficiência  dos  serviços  públicos tanto  os

internos,  mas principalmente os externos,
4) Promover  uma  Gestão  pública  participativa,  democrática, capaz de unir todos em busca de uma

Cidade melhor a cada dia.
5) Informatização dos serviços públicos facilitando o acesso da população de forma eficiente.

Eixo Desenvolvimento Econômico
1) Fomentar o desenvolvimento econômico no município com prioridade e dinamismo, explorando

todas as possibilidades que a região onde esta localizado oferece;
2) Informatização   dos   serviços   públicos   anulando   a burocratização nos processos;
3) Incentivar a instalação de empreendimentos no município;
4) Estabelecer parcerias com a iniciativa privada.
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VALENTIM NARDELLI (AVANTE)
Número de páginas: 45.

Clique aqui para acessar o plano de governo do candidato.

Proposta elaborada com base na diminuição da quantidade de secretarias atuais para apenas 8, sendo elas:
1) Secretaria do Planejamento Geral, Obras, Transporte e Infraestrutura.
2) Secretaria da Educação, Cultura e Desporto.
3) Secretaria da Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e Bem Estar Animal
4) Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico
5) Secretária de Saúde, Água e Saneamento Básico
6) Secretaria da Ação Social e Habitação
7) Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
8) Secretaria de Administração, Comunicação e Segurança Pública

As propostas não definem eixos centrais, mas são apresentadas dentro de cada secretaria.

1. Secretaria do Planejamento Geral, Obras, Transporte e Infraestrutura.
1) Construção  da  Ponte  entre  Navegantes  e  Itajaí,  através  de  recursos  federais,  estaduais  e

municipais, em parceria com o município com o Município de Itajaí. Recentemente foi feito um
projeto;

2) Construção de uma PREFEITURA em formato de timão de embarcação representando a cidade
NAVEGANTES, onde funcionarão as 08 secretarias e no centro terá o gabinete do Prefeito e Vice;

3) Conclusão da pavimentação asfáltica da Avenida Prefeito José Juvenal Mafra e terminar as demais
que necessitam de conclusão e pavimentação;

4) Colocação de placas em todas as ruas e esquinas, com nome das ruas, bairro, cep e espaço do
5) anunciante, numa parceria público privada;
6) Projeto Mobilidade Urbana Fácil, rever o trânsito e as vias, tudo de acordo com a lei federal nº;
7) Ampliar o número de ciclovias, esforçando-nos para cobrir toda a cidade e os bairros;
8) Ampliar  a rota  da circulação de ônibus de forma a atender todos os bairros  e localidades do

Município;
9) Resolver  de uma vez por  todas  o problema existente  entre  TAXISTAS e  MOTORISTAS DE

APLICATIVOS, a exemplo do que foi feito entre TAXISTAS E MOTOTAXISTAS;
10) Oficializar as ruas que ainda não são oficiais e firmar convênio com a agência EBCT (Correios),

para criação de código postal das mesmas, bem como para proceder uma entrega mais eficiente,
sobretudo mais rápida da correspondência em todo o território do Município;

11) Gestionar  junto  a  CELESC para  levar  energia  elétrica  nas  ruas  e  localidades  que  ainda  não
possuem este serviço, para evitar ligações clandestinas e ter luz para todas as famílias;

12) Mudança no trânsito no acesso à Balsa, no Porto das Balsas a fim de desafogar a fila;
13) Concluir a pavimentação asfáltica na rua Avenida Conselheiro João Gaya e nas vias principais;
14) Colocar em prática o projeto ADOTE UMA PRAÇA, já aprovado pela Câmara de Vereadores em

2017;
15) Aquisição  de  minicarregadeiras  para  poder  auxiliar  os  munícipes  na  colocação  na  obra,  do

material  de  construção  que  normalmente  permanece  dias  em  cima  dos  passeios  (calçadas),
mediante aprovação do poder legislativo;
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16) Construção de uma rodoviária interestadual, através de Parceria Público Privado, sendo que já
existem  empresários  interessados  nesse  projeto,  sendo  que  a  edificação  será  em  formato  de
ÔNIBUS ARTICULADO DE DOIS ANDARES;

17) Padronização dos pontos de ônibus, tornando-os ecológicos, com telhado verde e placa de energia
solar, com tomadas para carregar a bateria de aparelhos eletrônicos e sinal de WI-FI livre com
sinal  de  rádio  municipal;  construção  de  novos.  Os  pontos  de  ônibus  da  orla  terãodesign
diferenciado, contendo MIRANTE. Esses pontos terão pintura decorativa feita por alunos da rede
pública de Ensino Médio, onde cada escola poderá decorar o seu ponto, com material doado pela
prefeitura.

2. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
1) Priorizar  o  investimento  na rede de  ensino  infantil  e  fundamental  com ênfase para  atenção à

educação especial;
2) Contratação de professores especialistas na área de Educação Especial;
3) Cursos de formação continuada para professores;
4) Aquisição de material didático, como: jogos pedagógicos específicos para as deficiências;
5) Lápis, apontador, material escolar específico para alunos com dificuldade motora da rede especial;
6) Melhorar a acessibilidade nas escolas e espaços públicos;
7) Enfrentar os fatores da evasão escolar em todas as series, com premiação anual às famílias que

garantirem 100% da frequência do aluno;
8) EJA – Educação de Jovens e Adultos. Reestruturar o EJA para que as turmas sejam separadas por

faixa etária. Trabalhar em período integral, para atendimento dos menores em turnos diversos;
9) Psicóloga e Assistente Social atuando integralmente nas escolas;
10) Criar Abono Assiduidade para os funcionários públicos em geral;
11) Implantar  um  Programa  de  Atendimento  às  crianças  com  necessidades  especiais  com  as

especialidades  de Psicopedagogia,  Psicóloga  e  Psiquiatra.  O programa funcionará  da  seguinte
forma, os professores ao identificar o aluno que necessita de auxílio, encaminha para essa equipe
que fará a avaliação e diagnostico encaminhando para o profissional adequado;

12) Melhorar a integração entre família, escola e outra instituição que o aluno especial frequenta;
13) Apoiar em tudo o que a legislação permite, as instituições e associações que atendem crianças

com necessidade especial;
14) As grades curriculares devem ser contempladas com: Ensino do Empreendedorismo – Educação

Moral e Cívica, Legislação do Trânsito e Projeto Horta Escolar;
15) Firmar  convênio  do  o  Governo Estadual  para  maior  integração do ensino  médio  técnico  nas

escolas estaduais;
16) Buscar junto ao governo estadual a implantação de uma escola de ensino médio (2º grau), no

bairro São Paulo;
17) Implantar/Modificar o programa Creches, passando a funcionar em 3 turnos (manhã, tarde, noite);
18) Eleição pela comunidade escolar para diretores das escolas municipais de acordo com a lei já

aprovada pelo fórum nacional da educação;
19) Implantação de novas bibliotecas e renovação das existentes;
20) Implantação da Sala Ambiente nas escolas, cada disciplina terá sua sala temática, os alunos que

irão até a sala da matéria;
21) Curso de capacitação tecnológica para professoras dentro dos cursos de formação continuada;
22) Qualificar a alfabetização reforçando o ensino nas séries iniciais;
23) Contratação de monitor para educação especial com formação para área ou estudando na área,

afim de que possa auxiliar o aluno em tudo o que for necessário;
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24) Seguir à risca a lei nacional que trata da licença remunerada para servidores que se dedicarem ao
mestrado ou doutorado, com contrato que depois de mestre ou doutor o profissional retorne e
assume o compromisso para dar formação para outros professores;

25) Aquisição de ônibus e micro-ônibus, através de convênio da prefeitura com verbas federais e
estaduais para transporte escolar na rede pública municipal para a escola, bem como para viagem
de campo dos alunos da rede municipal, podendo, mediante autorização legislativa, transportar
universitários para cursarem o ensino superior;

26) Incentivo através de parcerias para Instalação de Escolas Técnico Profissional;
27) Dar atendimento e atenção especial  para a participação dos alunos da rede municipal para as

olimpíadas de matemática e língua portuguesa, sempre que ocorrerem;
28) Não medir esforços para desenvolver atividades culturais dentro da agenda do município, com

ênfase nas datas comemorativas municipais e criação do ENACEN – ENCONTRO ARTISTICO E
CULTURAL DE NAVEGANTES;

29) Abertura do Sunset Navega durante a temporada, atividades culturais e esportivas;
30) Criação do Festival de Inverno, garantindo cultura, arte e dança mesmo fora da temporada, para

estimular a economia e o turismo;
31) Criação  da  Fábrica  de  Talentos,  com aulas  de  balé,  dança,  teatro,  artes,  música,  marcenaria,

construção civil entre outros;
32) Ampliar as práticas esportivas, com inclusão de novas modalidades, tais como basquete, vôlei de

praia, atletismo, etc;
33) Organizar campeonatos esportivos em diversas modalidades, inclusive iron man;
34) Pleitear junto as esferas do governo parcerias para execução de projetos de iniciação esportiva;
35) Reforma e manutenção dos ginásios com implantação de quadras poliesportivas;
36) Construção do estádio municipal equipado e completo com pista de atletismo e incentivo para

criação de um time municipal;
37) Praça em frente ao Ginásio de Esportes com quadra poliesportiva, playground e estacionamento;
38) Implantação dos jogos abertos de Navegantes;
39) Incentivo ao evento do MOTONAVE;
40) Restruturação do JEM, jogos estudantis municipais;
41) Apoiar  os  Campeonatos  de  Bocha  privados  e  promover  campeonatos  municipais  e

intermunicipais, masculino e feminino.
42) Reforma das academias das praças;
43) Construção de Centro de Eventos;
44) Projetos de Revitalização das Praças através da LEI ADOTE UMA PRAÇA

3. Secretaria da Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e Bem Estar Animal
1) Criação de programas de Capacitação Profissional para desenvolver a Agricultura de toda a forma

sustentável;
2) Apoio aos pescadores com programas específicos para capitalização dos mesmos, sob todas as

formas de incentivo, criando leis específicas se for o caso;
3) Reequipar e Reestruturar a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUMAN) e torná-la mais

presente no dia-a-dia dos Navegantinos.
4) Uma solução viável para o problema do LIXO, sendo que o benefício fundamental será, garantir

uma  COLETA  APROVEITÁVEL,  onde  toda  a  residência,  casa  comercial,  industrial  e
profissionais liberais, que selecionarem o lixo, ficarão ISENTOS DO PAGAMENTO de qualquer
taxa de coleta de lixo.

5) Será então criada a - CODENAV – Companhia de Desenvolvimento de Navegantes com 51% de
capital público municipal e 49% de capital privado, este último percentual, oriundo da venda de
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ações para pessoas jurídicas e  pessoas físicas,  o chamado CAPITAL PÙBLICO/PRIVADO. A
CODENAV, terá como objetivo: Recolher todo o lixo, que continuará sendo embalado pelos que o
produzem,  transformá-lo  em  produto  vendável  para  auferir  lucro  e  distribuir  dividendos  ao
Município  de  Navegantes  e  a  seus  acionistas.  Importante:  Será  feita  uma  campanha  junto  à
população  para  separação  do  lixo  em  lixeiras  diferentes  (cores  diferentes)  para  justificar  a
ISENÇÃO  da  taxa  de  coleta.  Serão  aproveitados:  MADEIRAS  E  TODO  O  MATERIAL
POSSÍVEL  DE  SE  TRANSFORMAR  EM  ADUBO  ORGÂNICO  e  BIO-
COMBUSTIVEL;GARRAFAS PET e PLÁSTICOS em Geral; PNEUS e BORRACHA em Geral;
VIDROS  em  geral;  MATERIAIS  ELETROELETRÔNICOS;  RESTOS  DE  ALIMENTOS;
ENTULHO da CONSTRUÇÃO CIVIL; LATAS, LATÕES, ENLATADOS EM GERAL, PERFIS
DE ALUMINIO, CABOS DE COBRE, CABOS DE ALUMINIO. Teremos então:

A)  MADEIRAS  e  TODO  MADEIRAS  E  TODO  O  MATERIAL POSSÍVEL DE  SE
TRANSFORMAR EM ADUBO ORGÂNICO e BIO-COMBUSTIVEL
B) GARRAFAS PET e PLÁSTICOS em Geral
C) PNEUS e BORRACHA em Geral
D) VIDROS em geral
E) MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS
F) RESTOS DE ALIMENTOS
G) ENTULHO da CONSTRUÇÃO CIVIL
H) LATAS, LATÕES, ENLATADOS EM GERAL, PERFIS DE ALUMINIO, CABOS DE
COBRE, CABOS DE ALUMINIO.

4. Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico
1) Criar Programa para ZERAR A CORRUPÇÃO e TRANSPARÊNCIA TOTAL;
2) Órgãos públicos vão funcionar em prédios próprios da prefeitura;
3) Isenção de IPTU para idosos de baixa renda que tenham apenas uma propriedade;
4) Programa Nota Fiscal Sempre: Consiste em aprovar projeto de lei que vise incentivar o povo de

Navegantes a comprar dentro do município onde a soma dos valores das notas fiscais de cada um
resultará num percentual de redução do IPTU;

5) Programa de apoio e incentivo para o comércio local, a fim de valorizar o consumo dos produtos
do município;

6) Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público;
7) Criar o Conselho Municipal do Comerciante e do Industrial;
8) Programa de apoio ao pequeno e microempresário para abertura e gestão, afim de evitar falência

(morte precoce da empresa);
9) Ampliar o apoio e desenvolver políticas mais eficientes para micro e pequenos empresários, bem

como para profissionais liberais;
10)Buscar Parceria Público Privada para a construção de um shopping center.

5. Secretária de Saúde, Água e Saneamento Básico
1) Criar programa online de atendimento e agendamento: desenvolver um software unificado para

postos de saúde e PA ́S para agendamento online do atendimento. Esse sistema vai ter um cadastro
único,  onde constará os dados pessoais como: nome completo, endereço, telefone,  número do
documento, tipo sanguíneo, se éalérgico(a), enfermidade que tem e número do cartão nacional do
SUS.

2) Esse cadastro será feito uma única vez, através de um site, ficando esses dados gravados e o
usuário recebe um login e uma senha. Assim quando precisar, por exemplo, agendar uma vacina,
ele apenas entra no site e seleciona o posto de atendimento mais próximo e agenda o dia e horário
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para sua vacina. Essas datas e horários estarão pré dispostas no site de acordo com a demanda da
unidade e a unidade que fará o atendimento terá em sua tela todos os dados do usuário, inclusive
consultas anteriores e histórico de exames. Isso vai ACABAR COM AS

3) FILAS e facilitar o atendimento;
4) Criação do centro de atendimento único especializado CEATUNES – num local onde haja todos

os – atendimentos especializados, assim o usuário não precisará ficar correndo atrás de consultas e
exames;

5) Instalação de policlínica nos bairros:  São Paulo e Escalvados,  que abrangerá 6 localidades da
região, e transformar o PA do Bairro Gravatá em Policlínica;

6) Wi-fi livre em todas as unidades de atendimento e em todos os halls de entrada de qualquer órgão
público;

7) Atendimento da saúde, em 2 turnos e meio para poder atender os trabalhadores depois do horário
de trabalho;

8) Instalação de pelo  menos 5 leitos  de UTI em nosso hospital,  com equipamentos  modernos e
profissionais altamente habilitados;

9) Programa  de  entrega  a  domicilio  medicação  para  usuários  impossibilitados  de  buscar  o
medicamento nas farmácias do município;

10)Desenvolvimento de muito mais políticas para cadeirantes, tanto de acesso, como de cuidados
especializados;

11)Capacitação constante para os servidores da área da saúde;
12)Programa TODOS COM SORRISO LINDO – consiste num programa de dentição para todos os

de baixa renda, onde terão garantido o acesso para tratamento em geral, inclusive implantes e
próteses dentárias;

13)Garantia de remédios de uso contínuo sem ação judicial,  cobrando a participação do governo
federal e governo estadual, para cumprir o artigo 202 da Constituição Federal;

14)Fortalecer o Programa Saúde da Família, voltando a atenção para as condições de trabalho dos
agentes;

15)Programa  Geriatria  com  qualidade  de  vida  em  trabalho  conjunto  com  a  Ação  Social  para
atendimento e suporte aos idosos, com especialista geriátrico, fisioterapeuta, psicólogo e pilates;

16)Programa de oftalmologia para público geral de baixa renda;
17)Criar mecanismos e soluções para o abastecimento de água do município de Navegantes, sem

necessitar  100% de abastecimento  externo,  bem como melhorar  a  infraestrutura  dos  serviços,
diminuindo assim a perda;

18)Limpar e transformar o córrego da Radial Ivo Silveira em área de pesca, implantando tubulação de
esgoto pelas laterais, bancos e vegetação;

19)Implementar um sistema viável de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário visando
20)proporcionar atendimento às demandas futuras do município com disponibilidade, qualidade e
21)sustentabilidade  econômica,  através  do  Sistema  de  MICRO-BACIAS  e  construção  de  novas

GALERIAS;

6. Secretaria da Ação Social e Habitação
1) Reforçar  as  políticas  públicas  para  mulheres  e  jovens,  com  programas  de  capacitação  e

profissionalização;
2) Ampliar  a  oferta  de  cursos  ministrados  pelo  CRAS,  como  costura,  eletricista,  auxiliar  de

construção, informática e outros, tudo em parcerias com outras entidades;
3) Reforçar e ampliar o Programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, antigo

PETI;
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4) Reforçar o Trabalho Social na abordagem social que deve ser realizado através das unidades de
CRAS (Centro de Referência e Assistência);

5) Reforçar o trabalho social com medidas socioeducativas;
6) Trabalho Social com PSE (Proteção Social Especial média complexidade para PCD (Portadores de

Deficiência), idosos e suas famílias;
7) Trabalho social com pessoas em situação de rua, encaminhando-os para a casa de passagem.
8) Reforçar o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família) é o principal serviço

desenvolvido  no  Centro  de  Referência  e  Assistência  Social  (CRAS),  onde  deve  ser
exclusivamente desenvolvido pelo mesmo;

9) Trabalho  social  em situações  de  calamidades  públicas  e  de  emergências;  como nos  casos  de
vendaval, enchente, ciclone e etc;

10)Trabalho Social no benefício eventual;
11)Reforçar a Busca Ativa para entender e suprir as reais necessidades sociais do município;
12)Desenvolver Programas para Melhor Idade, Artesãos e Músicos;
13)Ampliar a oferta de cursos ministrados pelo CRAS;
14)Fortalecer e atuar junto ao abrigo da criança;
15)Atuar de forma integrada ao Conselho Tutelar;
16)Fortalecer os conselhos municipais e torna-los cada vez mais independentes;
17)Regularização  fundiária  facilitada,  conjunto  de  medidas  jurídicas,  urbanísticas,  ambientais  e

sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo  a  garantir  o  direito  social  à  moradia,  o  pleno desenvolvimento  das  funções  sociais  da
propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. OBS: Buscaremos
meios de ultimar as promessas feitas por prefeitos anteriores da escritura dos imóveis, buscando
ressarcimento de valores, supostamente cobrados indevidamente pelos que agiram de suposta má
fé.;

18)Garantir  o  acesso  da  população  com  renda  de  até  03  salários  mínimos  aos  programas
habitacionais,  estaduais,  federais  e  municipais,  com  a  construção  de  no  mínimo  500  casas
populares em conjuntos habitacionais e ou em terrenos particulares;

19)Firmar convênio de apoio à APAE – AMA – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – GRUPOS DE
IDOSOS E DE CUIDADOS COM ANIMAIS;

20)Apoio por meio de serviços de saúde e assistência SOCIAL às ONG ś e associações civis do
município, fomentando a criação de pelo menos uma associação em cada bairro.

21)Construir a casa de passagem que vise atender as pessoas moradores de ruas dando o mínimo
necessário para uma existência digna no seio da sociedade navegantina.

7. Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
1) CRIAR NOVA LEI DE INCENTIVOS para instalação de novas indústrias, com a finalidade de

CRIAR NOVAS OPORTUNIDADE DE EMPREGO, especialmente desenvolvendo políticas para
micro  e  pequenos  empresários  e  no  que  couber  para  profissionais  liberais,  pondo  fim  a
informalidade, desenvolvendo assim muito mais o nosso município;

2) Inserir no Plano Diretor do Município a criação do PARQUE INDUSTRIAL;
3) Apoiar toda e qualquer Festa  realizada por organizações,  com ênfase à Festa  do Pescador do

Bairro Machados, bem como a Festa da Polenta do bairro Pedreiras;
4) Apoio irrestrito em investimentos para hotéis e pousada, bem como a utilização do Centro de

Eventos para despertar o interesse de cada vez mais empresários no setor hoteleiro e tudo o que
for  necessário  a  respeito  do  desenvolvimento  da  INDSUTRIA SEM  CHAMINÉ,  isto  é,  o
TURISMO na sua essência;
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5) CRIAR  A FESTA NACIONAL DO  CONSTRUTOR  -  CÍVIL E  NAVAL -,  incluindo  assim
Navegantes no calendário das FESTAS DEOUTUBRO DE SANTA CATARINA, com exposição
de produtos ligados a construção civil e naval de todo o país;

6) Transformar o prédio da atual prefeitura em UM LINDÍSSIMO MERDADO PÚBLICO, onde a
parte de baixo, será utilizada para a instalação dos BOX para venda de pescado e outras iguarias,
sendo  que  no  segundo  piso  será  construída  a  praça  de  alimentação  com  pequenas  lojas  de
souvenires  (lembranças  de  Navegantes),  e  num terceiro  piso,  aproveitando a  laje  do  2ª  piso,
construir UMA PRAÇA MIRANTE;

7) Apoiar todos os movimentos de lazer promovidos por organizações não governamentais;
8) Criar eventos para prestigiar os surfistas, definindo em parceria com os mesmos, uma data de

encontro anual, sempre procurando interagir com os comerciantes e industrias da área;
9) Apoiar de todas as formas, principalmente disponibilizando o Centro de Eventos para encontros

religiosos, sem descriminar nenhuma religião;
10) Transformar em um belo ponto turístico o MORRO DAS PEDRAS no bairro Escalvados e a

GRUTA no bairro Pedreiras, que nunca foram valorizados pelos prefeitos anteriores;
11) Implantação de banheiros públicos;
12) Num projeto Público Privado, conseguir construir uma MARINA, próxima ao Mercado Público.

(que será onde existe a atual prefeitura);
13) Buscar  em  parceria  Público  Privado,  a  instalação  de  letras  tipo  outdoor  formando  o  nome

NAVEGANTES na orla da praia.
14) Construção de quiosques ecológicos suspensos na orla;
15) Construção de portal  as margens da BR470 (entrada da cidade),  EM FORMATO DE AVIÃO

conforme existia há muitos anos que dava a entender que em Navegantes existe aeroporto, bem
como um posto da guarda municipal e com cabine de informações turísticas.

8. Secretaria de Administração, Transparência, Gestão, Segurança Pública e Ouvidoria
1) Cuidar  da  arrecadação,  sem  criar  novos  impostos,  permitindo  o  crescimento  da  Industria  e

Comércio;
2) CONTROLAR os gastos públicos sob todas as formas, principalmente com a redução de 17 para

08 secretarias, com apenas 02 subprefeitos para o Interior e para o Gravatá;
3) Buscar  conseguir  autorização  federal  para  a  instalação  de  Estação  de  Rádio  interna  para  o

município, consistindo em instalar em cada ponto de ônibus, de forma segura, para a população
navegantina que se utilizar do serviço de ônibus, ouvir a rádio com informações sobre tudo o que
for feito pelo município, além de disponibilizar acesso à internet via Wi-Five para quem quiser
ficar no ponto do ônibus ouvir as mensagens da prefeitura; ouvir pronunciamentos de autoridades,
informações de secretários, bem como tudo o que for de utilidades públicas. UMA FORMA DE
TRANSPARÊNCIA TOTAL - 24 horas, cujos pontos principais para audiência são os PONTOS
DE ONIBUS e os HALL de entrada nas repartições públicas em geral,  de forma que todo o
munícipe  ou  mesmo  visitante,  possa  ouvir  todas  as  informações  de  utilidade  pública  do
Município,  especialmente  relativas  à  APLICAÇÃO  DO  DINHEIRO  PÚBLICO,  onde  será
instalada INTERNET GRATUITA, nos mesmos pontos, para quem se interessar ASSISTIR VIA
FACEBOOK diariamente;

4) Sistema de rádio para os pontos de ônibus e hall de entrada das repartições públicas.
5) Prestação de Contas semanal, - a cada 07 dias -, ou seja, SEMPRE as 3° feiras, todas as semanas,

através de um novo balancete DETALHADO, com apresentação de todos os documentos fiscais e
empenhos, via internet, uma vez que EM NOSSA ADMINISTRAÇÃO NÃO HAVERÁ NADA A
ESCONDER DO POVO NAVEGANTINO;
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6) Criar a CENTRAL DO VEREADOR – isto é:  Manter um relacionamento independente,  mas,
harmônico com os senhores vereadores(as) para agilizar os processos de votação, EVITANDO
VOTAÇÕES SEM TEMPO DE OS VEREADORES LEREM O PROJETO, como aconteceu no
caso quando Navegantes foi ridicularizada no programa televiso CQC, bem como para que os
vereadores também possam tomar parte das decisões do Prefeito e Vice Prefeito;

7) Envidar todos os esforços para que os Senhores Vereadores aprovem a construção de uma nova
Casa  do  Legislativo,  com  espaço  maior  da  atual  com  gabinetes  mais  amplos  e  com
estacionamento  público.  Nota:  Enquanto  durarem  as  tratativas  para  concretização  do  acima
exposto, seja então colocado um TELÃO na parte externa (subida da Rampa) para mais munícipes
poderem assistir in loco;

8) Alterar no que for necessário a LEI Nº 2.973 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015, para adaptá-la ao
projeto TRANSPARÊNCIA TOTAL, uma vez que se encontra em louca mistura com o projeto de
Ouvidoria;

9) Exposição das contas durante 60 dias para o povo ver, analisar e se interessar, solicitar cópia de
documentos, mediante pagamento do valor da cópia. Consiste em deixar no período previsto no
Regimento interno da Câmara Municipal, conforme determina a nossa Constituição Federal, toda
a documentação para ser vista por qualquer pessoa do povo navegantino – eleitor ou não;

10) Aproveitar ao máximo toda e qualquer forma de comunicar ao povo/contribuinte e naturalmente
aos fornecedores e a outras esferas de governo AS AÇÕES DESENVOLVIDAS para melhorar
sempre a participação de todos na defesa dos interesses coletivos;

11) A SEGURANÇA DO CIDADÃO deve ser exercida no que couber ao Município, diretamente pela
Secretaria de Administração, uma vez que precisa ficar bem perto do gabinete do Prefeito e sob os
alhares deste e do Vice Prefeito, devendo continuadamente reiterar o cumprimento da obrigação
do Estado e da União Federal  para a  responsabilidade que cabe a cada um deles prevista  na
Constituição Federal, de forma que com 3 entes interagindo, a SEGURANÇA EFETIVAMENTE
VAI OCORRER.

12) Deverá  ser  e  será  imprescindível:  Guarda  Municipal  com  construção  de  Posto  da  Guarda
Municipal em cada entrada do Município;

13) Firmar  convênio  com  o  Governo  do  Estado  para  colaborar  em  tudo  o  que  for  possível  na
segurança, para, principalmente aumentar o efetivo de policiais Civis e Militares;

14) Estruturação da guarda municipal com vigilantes formados para completar a guarda com 3 eixos:
canil, ambiental e tático;

15) Valorização da profissão de bombeiro civil e dos vigilantes;
16) Instalação gradativa de câmeras de segurança, até atingir todas as vias públicas;
17) Melhorar em muito o sistema de Ouvidoria, que é espaço que funciona como uma ponte entre a

população e a prefeitura. Será um serviço aberto ao cidadão para apresentar as reivindicações, as
denúncias,  as  sugestões  e  também  os  elogios  referentes  aos  diversos  serviços
disponíveis/oferecidos à população.

Zero Corrrupção – Transparência Toral
1) Elaboração de um programa de inclusão de alimentação orgânica em creches e escolas municipais

de Navegantes;
2) Implantar parcerias com ONGs e instituições locais visando manter a orla e a vegetação natural,

bem como a educação ambiental e os cuidados com as mesmas;
3) Ampliar  a arborização das ruas da cidade e a criação de novas áreas verdes como parques  e

praças;
4) Elaborar  um mapa  de  risco  de  acidentes  naturais  no  município  e  dar  ampla  divulgação  dos

resultados;
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5) Elaborar mecanismos e estratégias de conservação e despoluição de áreas de nascentes;
6) Engordar a faixa de areia do Gravatá utilizando um método novo e efetivo;
7) Apoio integral à Rizicultura;
8) Apoio integral à Bananicultura;
9) Apoio integral à APICULTURA – abelhas sem ferrão – substituindo as árvores existentes em

Navegantes cujas flores matam as abelhas por árvores apropriadas para o benefício das abelhas;
10) Desenvolver projetos de hortas escolares;
11) Aquisição de UNIDADE MÒVEL para castração de animais;
12) Construção de pelo menos uma unidade de atendimento que funcione com plantão;
13) Construção do Centro do Bem Estar Animal,  para recolhimento e tratamento dos animais em

situação de rua e maus tratos, sendo colocados para adoção, mediante incentivo para a adoção;
14) Ampliar e reforçar o atendimento do DABA (Departamento de Assistência e Bem Estar Animal).
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