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Por meio do Voz Única as 
associações podem manifestar os 
verdadeiros anseios de cada 
município que compõe a nossa 
regional, imprimindo voz ativa 
que manifesta e materializa a 
busca de melhores condições 
para o desenvolvimento 
socioeconômico, utilizando-se de 
ferramentas de controle e 
monitoramento, até que os 
pleitos se tornem realidade e não 
caiam no esquecimento.”

• Antônio Carlos
• Biguaçu
• Bombinhas
• Canelinha
• Florianópolis
• Itapema
• Palhoça
• Santo Amaro da Imperatriz
• São José
• Tijucas
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Educação: Oferta descentralizada de ensino técnico profissionalizante 
vinculado às vocações econômicas da regional.

Tributação e gestão pública: Ampliação do teto de simples e fim do 
sublimite do ICMS e ISS, deixando no mesmo limite do SIMPLES 
Nacional, e desburocratização de processos e liberação de licenças.

Saúde: Construção de hospital regional em Palhoça.

Turismo: Alfandegamento em Porto Belo para o atracamento dos 
cruzeiros transatlânticos e aceleração no processo de privatização 
da gestão e operação dos centros de eventos estaduais.

Infraestrutura: conclusão do contorno viário de Florianópolis, duplicação 
da BR 282, melhoria e ampliação do sistema de transporte público na 
Grande Florianópolis.

PLEITOS PRIORITÁRIOS DA REGIONAL

A GRANDE FLORIANÓPOLIS EM NÚMEROS

22
MUNICÍPIOS

90.489
EMPRESAS

R$ 201,17 MI
EXPORTAÇÕES

R$ 2,27 BI
IMPORTAÇÕES

146.861
EMPRESÁRIOS
INDIVIDUAIS

1.319.108
POPULAÇÃO

- R$ 2,07 BI
SALDO DA
BALANÇA  COMERCIAL

546.904
EMPREGOS
DIRETOS

R$ 51,7 BI
PIB

R$ 2,47 BI
CORRENTE DO
COMÉRCIO (IMP + EXP)
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BIGUAÇU

Ambiental/Rural
• Definição de Políticas Públicas.

Infraestrutura
• Duplicação/terceira faixa da SC407 no trecho entre Biguaçu a Antonio Carlos.

Trabalhista
• Politicas Trabalhistas.

Tributária
• Pacto Federativo.
• Estrutura Tributária.

BOMBINHAS

Infraestrutura
• Acesso direto ligando Bombinhas à BR 101 

Canelinha
• Infraestrutura
• Instalação de lombadas/redutores de velocidade na rodovia SC 410

FLORIANÓPOLIS

Educação/Inovação
• Fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante

Infraestrutura
• Ampliar o Programa de Desestatização das Estruturas não Essenciais do Estado
• Transporte coletivo com modelo que reduza barreiras, permitindo competição e Inovação

Política e Gestão Pública
• ACIF favorável à contestação do “fundão eleitoral”

Trabalhista
• Unificar entendimento sobre a gratuidade na Justiça

Tributária
• Reforma administrativa e tributária e redução de gastos
• Programa de Desburocratização e Simplificação do Relacionamento com a Iniciativa Privada 
e Ampliação de Segurança Jurídica

ITAPEMA

Infraestrutura
• Alfandegamento em Porto Belo para o atracamento dos Cruzeiros Transatlânticos
• Melhoria na BR 101 - Eixo Biguaçu/Grande Florianópolis até Navegantes

PALHOÇA

Infraestrutura
• Finalização das obras do contorno viário da Grande Florianópolis. 

Saúde
• Hospital com atendimento público em Palhoça.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Infraestrutura
• Retificação da BR282 no trecho Palhoça-Santo Amaro : * Construção de viadutos na 
intersecção dessa BR com estradas municipais pré existentes (Palhoça e Santo Amaro), * 
Implantação do Projeto do Trajeto original da Rodovia no Município de Santo Amaro da 
Imperatriz) que nunca saiu da gaveta. 

TIJUCAS

Ambiental/Rural
• Desburocratização no processo de vistorias e autorizações relacionadas ao meio ambiente 
tocante à construção de loteamentos, prédios e unidades coletivas residenciais/comerciais.

• Desburocratização no processo de vistorias e autorizações relacionadas ao meio ambiente 
tocante à construção de loteamentos, prédios e unidades coletivas residenciais/comerciais.

Infraestrutura
• Desburocratização no processo de autorização de obras e construções no tocante a 
condições da rede elétrica e clareza nos processos a serem adotados quando necessária 
autorização por parte da agência Celesc junto à iniciativa privada.

• SC 410 - Melhorias na infraestrutura como lombadas, redutores de velocidade, duplicação 
do trecho com grande fluxo de circulação de pessoas
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