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VOZ ÚNICA da ACIOC
O que é Voz Única?
O Projeto Voz Única busca unificar a voz da classe empresarial em torno das questões
e bandeiras em prol do desenvolvimento econômico de Santa Catarina. De acordo com
a Facisc (Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina), o objetivo do Voz
Única é levantar as necessidades e os entraves ao desenvolvimento sob a ótica
empresarial, para subsidiar os planos de ação dos governantes. Voz Única é um
instrumento de informação e consulta também para a sociedade, pois reforça e amplia
o posicionamento e as bandeiras defendidas pela FACISC, servindo também como
auxílio para os eleitores conhecerem os pleitos de cada região catarinense.
O que é o Voz Única da ACIOC?
Seguindo as diretrizes da Facisc, a Associação Comercial e Industrial do Oeste
Catarinense (ACIOC) elaborou três edições do Voz Única, em conjunto com entidades
parceiras: nas eleições de 2010 (Estadual/Federal); em 2012 nas eleições municipais,
apresentando prioridades para os municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna;
em 2014 nas eleições estadual/federal.
Para as eleições municipais de 2016, a ACIOC aplicou uma metodologia participativa
para fazer o levantamento de ações prioritárias para o desenvolvimento de Joaçaba,
Herval d’Oeste e Luzerna, por meio da análise das informações do SIDEMS (Sistema de
Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável) disponível em:
http://indicadores.fecam.org.br/
A partir da análise dos indicadores destes três municípios, a ACIOC e as entidades
parceiras, apresentam ações que entendem prioritárias para o desenvolvimento
sustentável destes três municípios e solicitam aos candidatos à eleição majoritária
municipal de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna a inclusão delas nos seus Planos de
Governo.
Voz Única Eleições Municipais 2016
Ação a ser incluída no Plano de Governo

1.

2.

Situação em
Forma de
agosto/2016
monitoramento/Indicador
Estabelecer
cronograma
para
o Pré-projeto elaborado Variável Qualitativa:
desenvolvimento das etapas iniciais do pelo Comitê da Bacia Existência do cronograma.
Projeto de Revitalização do Rio do Tigre, Hidrográfica do Rio do
proposta do Comitê da Bacia Hidrográfica Peixe e a Unoesc.
do Rio do Peixe e Unoesc (mobilização
social,
contratação e execução do
projeto básico).
- Revisar procedimentos para facilitar e
Demora na liberação do Variável quantitativa:
agilizar a abertura de novas empresas;
setor de planejamento
- Evolução na quantidade
- Ampliar e qualificar equipe técnica;
das prefeituras.
de empresas do Município.
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- Atualizar legislação municipal:
- Código de postura;
- Código de Obras;
- Adequar à legislação ambiental e de
acessibilidade;
- Adequar os espaços e prédios
públicos à lei de acessibilidade

3.

Firmar convênio para ações necessárias
para o desenvolvimento e efetivação do
Polo de inovação INOVALE.

4.

Gestionar perante o governo do estado a Em construção.
conclusão da edificação do Centro de
Inovação e implantação do modelo de
gestão.
Realizar a gestão política para a Parte
técnica
está
efetivação do Aeroporto em Joaçaba.
finalizada;
Acompanhamento
político para a licitação
da obra.
Elaborar Projeto para a duplicação do Sem notícia do projeto.
Acesso Sul, pelo menos no trecho do
trevo da BR 282 até a empresa ADM.

5.

6.

7.

8.

Apoiar financeiramente a GERA 2017
(feira de Ciência, Tecnologia e Inovação).

Propor ações concretas para fortalecer a
cooperação e integração na gestão
pública dos três municípios.
9. Acompanhar a implantação do sistema
integrado de licenciamento ambiental
implantado junto a AMMOC, se
comprometendo a proporcionar os meios
necessários ao bom desenvolvimento dos
trabalhos.
10. Elaborar o Projeto do Contorno Viário de
Joaçaba+Luzerna+Herval d’Oeste.

Em implantação.

Projeto em elaboração.

Falta integração entre
os três municípios.

- Evolução da quantidade
de empresas do Simples
Nacional.
- Evolução da quantidade
de
Microempresário
Individual (MEI).
- Percentual de espaços e
prédios
públicos
com
acessibilidade.
Variável qualitativa:
Quantidades
de
convênios elaborados;
- Quantidade de convênios
firmados e
- Diferença entre convênios
elaborados e firmados.
Acompanhamento
do
representante da ACIOC na
ação dos gestores públicos.
Variável qualitativa:
Aeroporto
funcionamento.

em

Variável qualitativa:
- Existência de projeto
elaborado
para
a
duplicação do Acesso Sul.
Acompanhamento
do
representante da ACIOC da
ação dos gestores públicos.
Acompanhamento
do
representante da ACIOC da
ação dos gestores públicos.
Solicitação à AMMOC de
relatório
referente
a
pedidos realizados para
licenciamento, os deferidos
e indeferidos.

Os
municípios
da
AMMOC, por meio do
consórcio
multifinalitário, estão
desenvolvendo
o
trabalho em conjunto.
Sem notícia do projeto. Variável qualitativa:
- Existência de projeto
elaborado para o Contorno
Viário
de
Joaçaba/Luzerna/Herval
d’Oeste.
11. Revisar o Plano Diretor de Joaçaba e dar O Plano Diretor não Variável
qualitativa
e
ampla divulgação chamando para a atende na totalidade as quantitativa:
participação das audiências públicas necessidades
das - Existência do Plano
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pertinentes.

12. Implantar a UTI neonatal.

13. Elaborar Planejamento Estratégico, Tático
e Operacional para o fomento do Turismo
integrado regional.

14. Apoiar iniciativa da ACIOC para o
desenvolvimento de lideranças voltadas
para o interesse público.

15. Fomentar a participação dos cidadãos na
definição de planos, projetos e outras
ações de interesse público:
a) Educação cidadã nas escolas;
b) Dar ampla divulgação quando de
realização de audiências públicas;
c) Realizar audiências públicas nos
bairros
para
elaboração
dos
instrumentos de planejamento (PPA,
LDO e LOA);
d) Implantar sistema de comunicação
com o cidadão por meio de mala
direta, e-mail, redes sociais;
e) Utilização de critérios para a escolha
do
gestor
escolar
e
sua
profissionalização.
16. Fortalecer
a
participação
e
representatividade
nos
Conselhos
Municipais de Políticas Públicas:
a) Realizar
seminários
e
capacitações aos Conselheiros;
b) Envolver os conselheiros na
elaboração dos Instrumentos de

empresas
e
comunidade.

da Diretor revisado;
- Quantidade de audiências
públicas realizadas;
-Quantidade
de
participantes
nas
audiências públicas.
Não depende somente Variável qualitativa:
do governo do estado - Existência da UTI neonatal
de SC
em execução.
Sem
notícia
de Variável
qualitativa
e
Planejamento.
quantitativa:
- Existência de Projeto
elaborado para o Fomento
ao Turismo;
- Evolução do Valor
Adicionado
Fiscal
das
atividades de Turismo;
- Evolução do Emprego
Formal das atividades de
turismo.
Não existem políticas ACIOC vai elaborar projeto.
públicas
com
essa Variável quantitativa e
finalidade.
qualitativa:
- Quantidade de agentes
públicos que participaram
do Projeto de Liderança.
A
participação
do Acompanhamento
do
cidadão atualmente se representante da ACIOC da
dá
apenas
pelos ação dos gestores públicos.
conselhos municipais.
Não há ações por parte
do executivo, com
exceção das audiências
públicas obrigatórias.
A
divulgação
das
audiências públicas é
realizada pelo diário
oficial e eventualmente
avisos em rádios.
As audiências públicas
não são realizadas
buscando a participação
em bairros.
Os conselhos de saúde, Acompanhamento
do
educação,
social, representante da ACIOC da
infância e adolescência, ação dos gestores públicos.
de
contribuintes,
Fundeb,
desenvolvimento
municipal,
possuem
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Planejamento.

participação ativa. Os
demais
estão
constituídos,
porém
com pouca participação.
17. Elaborar
plano
sistemático
de Hoje o município possui
capacitação dos agentes públicos um setor de pessoal,
municipais.
que não atua como um
setor
de
recursos
humanos.
Não há
planos
para
a
capacitação do servidor.
18. Implantação de unidades de educação Em implantação.
em tempo integral e/ou no contra turno.

19. Apoiar as metas estabelecidas Plano de Em elaboração
Desenvolvimento Regional (PDR) da
AMMOC.

Acompanhamento
no Setor de Recursos
Humanos

Variável quantitativa:- IDEB
(mensurar a qualidade da
nova unidade);
- Taxa de aprovação;
- Taxa de reprovação;
- Taxa abandono escolar.
Acompanhamento
do
representante da ACIOC da
ação dos gestores públicos.

Sabemos da existência de diversas outras necessidades no campo da saúde, educação,
segurança, cultura, lazer e infraestrutura, no entanto, sugerimos essas prioridades, pois
acreditamos que são fundamentais para o crescimento sustentável e fortalecimento da
região.

Atenciosamente,
Tânia Durigon
Presidente ACIOC

Entidades: ACIOC; AMMOC; ASSAJHOL; AVVIMOC - Associação Vendedores Viajantes
Meio Oeste Catarinense; CDL Joaçaba; CRA SC; FACISC - Regional Meio Oeste; FIESC Regional Meio Oeste; JCI Jba, HDO e Luzerna; Lions Clube Joaçaba Cruzeiro; Loja
Maçônica Acácia do Oriente; Loja Maçônica Cruzeiro do Sul; Loja Maçônica Estrela de
Herval; Loja Maçônica Ordem e Progresso; Núcleo de Gastronomia ACIOC; Núcleo de
Gestão pela Excelência ACIOC; Núcleo de Psicologia ACIOC; Núcleo de Profissionais da
Área Contábil ACIOC; Núcleo de Recursos Humanos ACIOC; Núcleo Imobiliário e da
Construção Civil ACIOC; Núcleo Jovem Empreendedor ACIOC; Ordem dos Advogados do
Brasil; Polo Inovale; Rotary Club Herval d’Oeste; Rotary Club Joaçaba; Sind. dos Hotéis,
Rest., Bares e Sim. de Joaçaba; Sind. dos Repre. Comerciais – SINDRECOM; Sindicato das
Ind. de Madeiras de Joaçaba; Sindicato dos Contabilistas de Joaçaba; Sindicato dos
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Médicos de Joaçaba; Sindilojas Joaçaba; Sindimec; Sociedade Beneficente Feminina
Estrela do Herval; UNOESC.

Joaçaba/SC, 08.08.2016

Ademir Ransan
Presidente Rotary Club Joaçaba

Ademir Ransan
Delegado CRA

Agamenon Hulse Bittencourt
Responsável A.R.L.S Ordem e Progresso 65

Amarildo Zarpelon
Presidente Lions Club Joaçaba Cruzeiro

Aristides Cimadon
Reitor da UNOESC

Auri Baú
Vice Presidente FACISC Regional Meio Oeste

Danielle Canal
Presidente JCI

Eleandro Brustolin
Presidente Ordem dos Advogados do Brasil

Günther Marcio Meyer
Presidente Sind. dos Hotéis, Rest., Bares e
Sim. de Joaçaba

Jorge Ronaldo Pohl
Presidente Sindicato dos Contabilistas de
Joaçaba

Jorge Ronaldo Pohl
Presidente Sindilojas

Marcelo Volpato
Presidente ASSAJHOL

Marcio Dalla Lana
Vice Presidente Região Meio Oeste FIESC

Marcio Dalla Lana
Presidente Sindimec
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Márcio Tomasi
Representante Sindicato Médico de Joaçaba

Mario Aldo Bertoldi
Presidente Sindicato das Indústrias de
Madeiras de Joaçaba

Michel Carlesso Avila
Representante ARLS Estrela de Herval

Michel Carlesso Avila
Representante Polo Inovale

Paulo Delfino Pinto
Presidente CDL Joaçaba

Rafael Laske
Presidente AMMOC

Renato Luiz Thomas
Representante Loja Maçônica Acácia do
Oriente

Ronaldo Lunardelli
ARLS Cruzeiro do Sul

Ruy Nuernberg
Presidente Sind. dos Representantes
Comerciais – SINDRECOM

Ruy Nuernberg
Presidente AVVIMOC - Associação

Sérgio Casagrande
Presidente Rotary Club Herval d'Oeste

Schaila Bucco
Diretora de Núcleos Representando os
Núcleos:
Núcleo Jovem Empreendedor
Núcleo de Recursos Humanos
Núcleo dos Profissionais Contábil
Núcleo de Gestão pela Excelência
Núcleo de Psicologia
Núcleo de Gastronomia
Núcleo de Imobiliária e Construção

Tânia Aparecida Durigon
Presidente Sociedade Beneficente

Feminina Estrela do Herval

Vendedores Viajantes Meio Oeste
Catarinense

Tânia Aparecida Durigon
Presidente da ACIOC
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