QUESTÃO

JEAN
KUHLMANN
(PSD)
Blumenauense,
tem 37 anos e é
casado. Graduado
em Administração,
foi eleito vereador,
em 2000 e 2004, e
deputado estadual,
em 2006 e 2010.

Acredito na força
do trabalho, na
solidariedade, na
união e nos bons
exemplos que
fazem Blumenau
ser um orgulho
para todos nós.
Peço seu voto de
confiança para
trabalhar muito e
melhorar a vida
de todos.

PLANO

PERGUNTA

METAS
2013: começar a implantar
os projetos

METAS

O Ideb de Blumenau em 2011 foi de 6,1
para séries iniciais e 4,9 para séries finais.
Quais os planos para elevar este índice?

l Assessorar as escolas com os menores índices. Mapear
problemas que influenciam desempenho e ampliar o
diagnóstico para além do Português e da Matemática

2013: elaborar e implementar plano de
ação que fará parte do Plano Municipal de
Desenvolvimento da Educação

2014 a 2016: executar as medidas do plano
de ação

Blumenau tem um déficit de 3 mil vagas no
Ensino Infantil. Qual a solução?

l Criar 3,5 mil vagas em creches e atender, em especial, a
faixa de seis meses a três anos

2013: elaborar projeto de captação de
recursos junto ao BID. Sugerir emenda
parlamentar ao Orçamento da União para
obter recursos e construir novas creches

2014 a 2016: construir novas creches,
ampliação e reforma das já existentes

Das 50 escolas municipais, oito oferecem
ensino em tempo integral para cerca de
mil alunos. Como aumentar este número?

l Dobrar este número, implantando programas de atividades
no contraturno aos alunos do Ensino Fundamental. Buscar
parcerias com organizações públicas e privadas

2013: começar a
implantação do projeto,
priorizando localidades
como Nova Esperança,

Passo Manso, Badenfurt,
Ribeirão Fresco, Fortaleza,
Itoupavazinha e Itoupava
Central

2014 a 2016: manter
implantação do projeto

Como incentivar o uso do transporte
coletivo, que atrai cada vez menos
blumenauenses?

l Ampliar linhas e horários; melhorar pontos de ônibus nos
bairros e reduzir o tempo de espera. Analisar contrato de
concessão, frota, oferta de linhas e horários, e a planilha de
cálculo da tarifa

2013: com base no
diagnóstico, definir e
implantar plano de melhoria
da qualidade do sistema

de transporte coletivo de
Blumenau, com ações no
primeiro ano de governo
2014 a 2016: executar

plano, com renovação da
frota, ampliação de linhas e
horários e alternativas para
redução da tarifa

Quais obras de infraestrutura viária serão
prioridade e quando serão executadas?

l Executar obras prevista no Programa de Mobilidade
Urbana, financiadas pelo BID. Revisar o projeto da Ponte
do Centro e estudar a viabilidade da ligação Velha-Garcia

2013: revisar o
projeto da Ponte do
Centro, visando ao
início das obras em

2015 e 2016: não propôs
metas

Blumenau tem hoje 54 quilômetros
de malha cicloviária, mas nem todas
interligadas. Como melhorar isso?

l Elaborar e executar plano de desenvolvimento do sistema
cicloviário, interligando as ciclovias existentes, alcançando
100 quilômetros de vias destinadas ao uso de ciclistas

2013: fazer diagnóstico do sistema
cicloviário, incluindo a interligação dos
trechos

2014 a 2016: execução das ações previstas
no plano de desenvolvimento cicloviário

Carreira do Servidor
da Saúde e implantar
gradativamente a
informatização

2014 e 2016: não propôs
meta
2015: Fazer concurso
no primeiro trimestre

O que fará para reduzir o déficit de
médicos especialistas na rede pública?

l Fazer diagnóstico do quadro atual de médicos
especialistas. Em seguida, fazer plano emergencial para
redução de filas de espera por consultas

2013: Fazer o
diagnóstico e Plano
Municipal de Saúde.
Firmar parceria

com o Consórcio
Intermunicipal de
Saúde da Ammvi
para aumentar a

oferta de consultas
e exames, ampliar
parcerias com
clínicas e contratar

mais médicos
2014 a 2016:
executar ações
previstas no plano

público
2014 e 2015: não propôs
metas
2016: ter os sete

ambulatórios funcionando
até a meia-noite

Como desafogar a emergência dos
hospitais?

l Ampliar o horário de atendimento dos ambulatórios
gerais até a meia-noite e transformá-los em unidade
para pronto atendimento

2013: Fazer análise
dos ambulatórios
gerais e demanda
por região. Com

resultado, fazer
plano de adequação
dos prédios para
transformá-los em

pronto atendimento.
Começar reforma
das unidades e
ampliar equipes

2014 a 2016:
complementar
ações já definidas

Atualmente, os blumenauenses aguardam
até um ano por consultas e exames. Como
reduzir a fila de espera?

l Ampliar convênios e contratos com prestadores
de serviços para oferta de exames. Implantar o
prontuário eletrônico e enviar aos usuários lembretes
de consultas e exames via mensagens de celular

2013: Fazer
diagnóstico sobre
a oferta de exames
e especialidades,

definindo ações de
curto e médio prazo,
além de ampliar
os convênios e

contratos com
prestadores de
serviços

2014 a 2016:
executar ações
previstas no Plano
Municipal de Saúde

Hoje há 17 secretarias. Quantas haverá
em seu governo. Quais serão criadas e
extintas?

l Unir as secretarias de Obras e Serviços Urbanos;
Geologia com a Defesa Civil; e extinguir a de
Governo e Articulação Política

2013: fazer análise
da estrutura
organizacional
da prefeitura e

projeto de reforma
administrativa,
prevendo redução
de secretarias e de

um terço dos cargos
comissionados.
A proposta será
enviada à Câmara

no primeiro
trimestre
2014 a 2016: não
propôs meta

A prefeitura tem 383 cargos em comissão,
incluindo a administração direta e
indireta. Quantos haverá em seu governo?

l Reduzir em um terço os cargos comissionados, levando
em conta que o número é de quase 400 e priorizar a
competência técnica como critério de nomeação

2013: encaminhar, no primeiro trimestre,
projeto de lei à Câmara para reduzir
comissionados

Pretende adotar horário de verão nas
repartições públicas?

l Manter o atendimento à população em horário comercial

O que o município pode fazer para
reduzir o déficit de policiamento na
cidade?

l Exigir do governo do Estado o aumento do efetivo policial
militar e civil, de modo a garantir policiamento ostensivo e
investigatório no município

2013: fazer
audiência pública
com o governador,
entidades,

lideranças
empresariais
e comunitárias
para apresentar o

problema e garantir
o compromisso
com a ampliação do
número de policiais

e de câmeras de
monitoramento
2014 a 2016: não
propôs meta

Iluminação pública é apontada pela
pesquisa Ibope como uma das principais
razões da falta de segurança. O que fazer?

l Fazer levantamento detalhado para identificar as regiões
sem o serviço e os problemas atuais. Com isso, fazer
projeto de melhoria e levar luz às áreas ainda às escuras

2013: fazer projeto
de melhoria e
ampliação da rede.
Trocar lâmpadas

de vapor de
mercúrio, com
baixa luminosidade
e maior consumo,

por lâmpadas de
vapor de sódio, que
consomem pouca
energia

2014 a 2016:
manutenção
periódica e troca de
lâmpadas existentes

Há mais de 15 anos o município discute a
criação de uma guarda municipal. O que
pretende fazer?

l Criar a guarda municipal para auxiliar na segurança
pública em parceria com as polícias estaduais, focada na
defesa do patrimônio e espaços públicos

2013: elaborar projeto de implantação
da guarda municipal patrimonial, a ser
enviado à Câmara de Vereadores no

2015: atingir nota 7
nas séries iniciais e
também nas finais

2014 e 2016: não há meta,
pois o Ideb é divulgado a
cada dois anos

O Ideb de Blumenau em 2011 foi de 6,1
para séries iniciais e 4,9 para séries finais.
Quais os planos para elevar este índice?

l Dobrar o número de escolas em tempo integral, aprimorar
o currículo escolar, buscar qualificação dos profissionais e
aumentar o uso da tecnologia no aprendizado

Blumenau tem um déficit de 3 mil vagas
no Ensino Infantil. Qual a solução?

l Criar 3 mil vagas em quatro anos. Dentro disso,
trabalhar a ampliação de algumas creches e fazer
novas

Das 50 escolas municipais, oito oferecem
ensino em tempo integral para cerca de
mil alunos. Como aumentar este número?

l Ampliar de oito para 16 escolas em tempo integral,
selecionando aquelas áreas mais vulneráveis

Como incentivar o uso do transporte
coletivo, que atrai cada vez menos
blumenauenses?

l Ampliar os corredores de ônibus para gerar pontualidade
nas linhas; rever o valor da tarifa; aumentar o número de
ônibus, linhas e de estações de pré-embarque

2013: começar o corredor
de ônibus da Rua
Amazonas e da Rodovia
Pedro Zimmermann

2014: começar o
prolongamento da Rua
Humberto de Campos e o
corredor de ônibus até a

Rua General Osório
2015: reurbanizar a Rua
Pedro Zimmermann
2016: não propôs metas

Quais obras de infraestrutura viária serão
prioridade e quando serão executadas?

l Ponte do Badenfurt, pavimentação por meio de
convênio com o Badesc, obras do convênio com o BID e
prolongamento da Via Expressa

2013: concluir a Ponte do
Badenfurt, as obras de
pavimentação do convênio
com o Badesc, começar a

nova ponte do Centro
2014: começar a licitação
do prolongamento da Via
Expressa

2015 e 2016: não propôs
metas

Blumenau tem hoje 54 quilômetros
de malha cicloviária, mas nem todas
interligadas. Como melhorar isso?

l Interligar a malha existente, criando 10 quilômetros de
ciclovias. Depois, ampliar para os bairros e ligar aos
terminais urbanos, além de retomar a oferta de bicicletas
entre terminais

2013: construir 10
quilômetros de ciclovias
2014: começar a
construção de ciclovias

entre os bairros,
conciliando com as
obras de ampliação dos
corredores de ônibus

O que fará para reduzir o déficit de
médicos especialistas na rede pública?

l Contratar mais médicos, por meio de concurso público,
para todas as áreas carentes de profissionais, aprovar
o Plano de Carreira do Servidor da Saúde e implantar a
informatização da rede pública

2013: fazer concurso
público no primeiro
semestre, começar a
discussão do Plano de

Como desafogar a emergência dos
hospitais?

l Ampliar o horário de atendimento nos sete ambulatórios
gerais até a meia-noite. Para isso, é preciso contratar mais
42 profissionais

2013: implantar a medida
de forma experimental
em um ambulatório geral,
mesmo sem concurso

Atualmente, os blumenauenses aguardam
até um ano por consultas e exames. Como
reduzir a fila de espera?

l Fortalecer o mutirão de consultas e cirurgias juntamente
com a Furb, que garantiu autorização do Ministério da
Saúde para abrir o Hospital Dia, onde funciona o hospital
universitário. Há previsão de convênio com outros hospitais

Hoje há 17 secretarias. Quantas haverá
em seu governo. Quais serão criadas e
extintas?

l Unificar Vila Germânica com Turismo; Geologia com
Defesa Civil; Obras com Serviços Urbanos; Fazenda com
Orçamento e Gestão; criar secretaria para Segurança
Pública; e extinguir a de Governo e Articulação Política

A prefeitura tem 383 cargos em comissão,
incluindo a administração direta e
indireta. Quantos haverá em seu governo?

l Reduzir o quanto for possível o número de cargos
comissionados. Não há previsão em números, porque é
necessário um estudo

Pretende adotar horário de verão nas
repartições públicas?

l Atendimento ao público na Praça do Cidadão não deve
ter horário alterado. Para serviços internos, desde que não
reduza a produtividade do servidor, pode ser adotado

O que o município pode fazer para
reduzir o déficit de policiamento na
cidade?

l Pressionar o governo do Estado para que aumente o
efetivo; criar a guarda municipal; aumentar o número de
câmeras de segurança de 100 para 200; criar um gabinete
de gestão integrada para a segurança pública

2013: criar a guarda municipal e iniciar
estudo para criar o gabinete de gestão
integrada da segurança, reunindo

representantes dos setores que possam
contribuir com o setor
2014 a 2016: não propôs meta

Iluminação pública é apontada pela
pesquisa Ibope como uma das principais
razões da insegurança. O que fazer?

l Implantar, de forma gradativa, um sistema informatizado
que controla a intensidade da luz e avisa quando a lâmpada
queimou

2013: analisar a viabilidade para começar
implantação do projeto

2014 a 2016: não propôs meta

Há mais de 15 anos, o município discute a
criação de uma guarda municipal. O que
pretende fazer?

l Implantar a guarda municipal não armada com 100
agentes concursados. Analisar a possibilidade de tornar
os atuais agentes de trânsito guardas municipais. Caso a
constituição não permita, ambos terão o mesmo salário

2013: fazer concurso público para
selecionar 100 agentes e contratá-los
gradativamente

2014 e 2015: não propôs meta
2016: chegar a 100 guardas municipais

Criar cerca de 800 vagas
por ano até 2016

NAPOLEÃO
BERNARDES
(PSDB)

Implantar duas escolas em
tempo integral por ano até 2016

Natural de
Blumenau, tem 30
anos e é solteiro.
Graduado em
Direito, conquistou
uma vaga na Câmara
dos Vereadores
em 2008.

2013: começar o mutirão com recurso do governo do Estado
2014 a 2016: não propôs meta
2013: estudar a viabilidade
do plano. Organizar
a estrutura focada no
princípio da economia,

PLANO

eficiência e uniformização
da estrutura para garantir
a busca de recursos do
governo do Estado e União

2014 a 2016: não propôs
metas

2013: começar estudo para saber qual o número mínimo necessário
2014 a 2016: não propôs metas

Analisar cada caso ao longo do mandato

Agradeço as
manifestações de
apoio e incentivo.
Da mesma forma,
peço, com respeito
e humildade, seu
voto de confiança
para construirmos
um governo de
resultados para
a cidade e as
pessoas. Conto
com você.

2013. Iniciar projeto
de viabilidade da
ligação Velha-Garcia
2014: fazer

diagnóstico para
atualizar os planos
de infraestrutura
viária existentes

2015 e 2016:
continuar obras
do Programa de
Mobilidade Urbana

2014 a 2016: não propôs meta

Garantir a abertura da prefeitura no horário comercial (manhã e tarde)
nas áreas de atendimento ao público ao longo do mandato

primeiro semestre, e fazer concurso público
oferecendo 100 vagas
2014 a 2016: não propôs meta

