


 

 

O QUE É O VOZ ÚNICA? 

É um programa que ajuda a entender o que nossa cidade precisa para crescer e se desenvolver, 

levantando as principais dificuldades e demandas do ponto de vista da classe empresarial e 

produtiva. 

O elefante é o símbolo central da campanha em referência a memória do animal, que diz o ditado 

ser proporcional ao tamanho. Ou seja, as entidades não esquecerão os compromissos assumidos 

pelos candidatos. 

Esta será a primeira aplicação em Gaspar do programa idealizado pela Federação das Associações 

Empresariais de Santa Catarina (FACISC).  

Por meio de um formulário digital, a ACIG levantou as demandas, propostas e pleitos da classe 

empresarial com as empresas associadas. Estas demandas foram organizadas e o principal papel 

da entidade, neste contexto, é ampliar o diálogo da gestão pública e a sociedade organizada de 

Gaspar. 

 

POR QUE O PROGRAMA É BOM PARA A CLASSE POLÍTICA? 

● Instrumento de prestação de (boas) contas aos demandadores, já filtrados; 

● Mapeamento qualitativo e quantitativo das demandas da sociedade e classe empresarial 

(eleitores organizados); 

● O trabalho e planos de gestão podem ser focados e integrados com as demandas 

organizadas e priorizadas pela própria sociedade; 

● Canal direto, democrático, transparente, idôneo e apartidário com os governados. 

 

 

QUEM RESPONDE PELO VOZ ÚNICA EM GASPAR? 

ACIG – Associação Empresarial de Gaspar: Nelson Alexandre Bornhausen  

 



 

 

Pleitos das empresas coletados pelo Formulário 

Digital do Voz Única: Gaspar 2020 � 

 

Período de coleta dos pleitos: 26 de outubro a 03 de novembro de 2020. 

 

Sobre INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA: 

 

• Planejar a mobilidade urbana de forma integrada (por projetos específicos); 

• Priorizar a melhoria no saneamento básico na cidade; 

• Melhorar a qualidade do transporte público, bem como viabilizar horários específicos de 

ônibus para a entrada e saída dos colaboradores das empresas em regiões mais distantes 

do centro, como o Belchior por exemplo; 

• Aumentar a disponibilidade de ônibus, especialmente em horários de pico. Fazendo com 

que o transporte fique mais seguro e mais confortável com o número de passageiros 

adequado; 

• Priorização na conclusão de obras inacabadas; 

• Criação de um plano de melhoria contínua em relação à mobilidade urbana; 

• Viabilização de um Plano Diretor vocacionado para o desenvolvimento sustentável; 

• Revitalizar estradas e calçadas, por meio de um planejamento que contemple a execução 

de ciclovias em pontos estratégicos; 

• Articulação com o Governo do Estado para revitalização e manutenção da Rodovia Ivo 

Silveira de forma estratégica, valorizando a rodovia e o município de Gaspar; 

• Melhoria nos locais dos pontos de embarque e desembarque dos transportes coletivos, 

incluindo a revitalização do terminal rodoviário. 

 

 

 



 

 

Sobre EDUCAÇÃO: 

 

• Formular ações que visem diminuir os indicadores de evasão escolar; 

• Priorizar urgentemente a adequação das escolas e creches para atender as crianças em 

horário integral. Fazendo com que os pais possam exercer suas atividades profissionais; 

• Promover e criar engajamento ao acesso às crianças das creches e escolas a aulas de 

música, dança, teatro, esportes, atividades de raciocínio lógico, computação, línguas 

estrangeiras e dentre outras que visem estimular o aluno; 

• Investir em ações que junto aos professores e demais profissionais da educação, possam 

instigar, gerar curiosidade, entrosamento e paixão pelos alunos em aprender – como 

consequência, um futuro mais promissor; 

• Capacitar os profissionais da educação para atender as crianças com necessidades 

especiais, adaptando inclusive (se necessário) as salas; 

• Desenvolver ações que visem estimular o empreendedorismo, inovação e tecnologia desde 

os primeiros anos de aprendizagem da criança; 

• Revitalizar as escolas públicas, possibilitando o acesso à tecnologias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre POLÍTICA E GESTÃO PÚBLICA: 

 

• Pensar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável criando políticas públicas que 

permitam executar e alcançar as metas previstas no mapa estratégico da cidade, criado pelo 

Programa de Desenvolvimento Econômico Local, o DEL; 

• Dar condições para que haja uma desburocratização dos processos que envolvem a esfera 

municipal, consequentemente, diminuindo a máquina pública; 

• Buscar incentivar os gasparenses a se tornarem mais participativos nas políticas públicas; 

• Tornar as contratações e nomeações dos servidores públicos com caráter técnico, para que 

possam prestar um serviço com mais qualidade, fornecendo informações corretas que 

objetivem desburocratizar o sistema. 

 

 

  



 

 

Sobre TURISMO 

 

• Incentivar, planejar, capacitar e organizar a cadeia produtiva e profissionais do turismo em 

um ecossistema integrado, desde os pontos turísticos, hotéis, bares, restaurantes e todos 

os agentes diretos e indiretos; 

• Integrar e explorar de forma eficaz os potenciais turísticos de Gaspar e região; 

• Criar alternativas turísticas realmente diferenciadas e inovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre temas de INTERESSE GERAL 

 

• Facilidades para empresas, com rapidez ao empresário, simplificação de vistorias e trabalho 

em conjunto de todos setores da prefeitura; 

• Plano de atração de novas empresas e geração de empregos e novos postos de trabalho 

• Realizar um estudo e acabar com isenções tributárias para quem efetivamente não precisa; 

• Implementar e executar os projetos estratégicos do Plano de Desenvolvimento 

Socioeconômico Local e Regional, dando maior ênfase a nossa vocação econômica e 

competitividade do município; 

• Destacar o potencial do município com ações e campanhas de marketing, demonstrando as 

potencialidades socioeconômicas de Gaspar e o planejamento do que se pode alcançar, na 

atração de novos empreendimentos e mão-de-obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sobre INOVAÇÃO: 

 

• Criação e/ou articulação de um Centro de Inovação e Tecnologia, com uma incubadora e 

uma aceleradora de empresas, para que os empreendedores desenvolvam suas ideias na 

própria cidade e não precisem se deslocar para municípios vizinhos; 

• Incentivar empresas de inovação e tecnologia com isenção de taxas e impostos, subsídios 

e suporte em sua instalação no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sobre Segurança Pública: 

 

• Investimento em bases militar em determinados bairros; 

• Aumentar o número de rondas – principalmente em bairros mais distantes; 

• Buscar o aumento no número de efetivos junto à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros; 

• Melhoria na estrutura dos quartéis, oferecendo melhores condições aos profissionais. 

 



 


