PROPOSTAS DE MANDATO
1 Transparência e comunicação
1.1 O vereador precisa estar próximo das pessoas, portanto, não vou
“aparecer apenas a cada 4 anos”. Semanalmente irei compartilhar vídeo
nas redes sociais sobre o que está acontecendo na Câmara de
Vereadores e estarei disponível por telefone, site e redes sociais.
1.2 Meu site www.antonello.com.br será sempre atualizado com
informações das minhas fiscalizações, projetos de lei e demais ações.

2 Fiscalização
2.1 A atividade mais importante de nosso mandato como vereador será a
fiscalização das finanças públicas para garantir que nosso dinheiro dos
impostos esteja sendo bem aplicado. Além disso, é função do vereador a
fiscalização de todas as áreas do município, incluindo saúde, educação,
assistência social, segurança, agricultura, indústria, comércio, turismo,
ruas, calçadas e bens públicos.
2.2 Para esta fiscalização o apoio da comunidade para nos avisar de
irregularidades é fundamental, dessa forma vou instituir espaço específico
em meu site para a população nos informar sobre estes problemas no
município. Além disso, ficarei sempre disponível nas redes sociais na
internet para conversar a respeito desses assuntos.

3 A nossa voz é uma “Voz Única”
3.1 O documento “Voz Única” contém as ações prioritárias para o município
de Joaçaba, foi criado pela “Associação Comercial e Industrial do
Oeste Catarinense – ACIOC” com a participação de mais de 30
entidades de nosso município, portanto, é a vontade de grande parte da
sociedade joaçabense. Irei acompanhar, cobrar e dar ampla divulgação
sobre a evolução de cada uma das ações do “Voz Única”.

4 Incentivos fiscais
4.1 Vou propor novo projeto de lei para o IPTU, com valores progressivos
para terrenos não utilizados no centro da cidade e regressivos para
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imóveis ocupados e conservados. O projeto irá incluir descontos
progressivos especiais do IPTU para prédios no centro da cidade que
explorem o negócio de vagas de estacionamento visando aumentar o
número de vagas no centro da cidade.
Obs: O IPTU progressivo no tempo é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade (art. 7º, da Lei
10.257/2001) que permite ao governo municipal aumentar, progressivamente, o valor da alíquota do
IPTU de um imóvel, caso seu proprietário não lhe dê a utilização conforme o previsto no Plano
Diretor. Já existe proposta para o município de Joaçaba desenvolvida em 2010 que precisará ser
atualiazada.

4.2 Vou propor nova lei para incentivos fiscais (isenção de impostos com
base em estudo) nos impostos municipais como IPTU, ITBI, ISS e taxas
municipais, por período de até 10 anos, para empresas que invistam em
ciência e tecnologia, que produzam produtos e serviços inovadores e
sustentáveis ou que atuem na área da economia criativa.
Ideia baseada na lei de incentivos ficais de Luzerna – SC que foi inspirada
em Três Rios - RJ.

5 Inovação
5.1 Vou incentivar e apoiar a criação de convênio para execução das ações
necessárias para a efetivação do “Polo de Inovação Vale do Rio do
Peixe – Polo INOVALE”. Esta prioridade esta no “Voz Única”.
5.2 Vou apoiar e incentivar a “Feira Gera 2017 - Feira de Ciência,
Tecnologia e Inovação” que já aconteceu em 2015 e foi um sucesso de
público e crítica. Irei incentivar a continuidade da feira que a cada dois
anos em nosso município o que consolidará Joaçaba como um centro de
desenvolvimento tecnológico e inovação em nosso estado.
5.3 Vou propor a criação do “Laboratório de Inovação da Prefeitura de
Joaçaba” para atuar junto ao “Polo de Inovação Vale do Rio do Peixe –
Polo INOVALE” e desenvolver ações inovadoras de mobilidade urbana,
desenvolvimento sustentável, aprimoramento da participação social e
transparência em nosso município.
Ideia foi baseada no LABPRODAM (Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo).

5.4 Em parceria com o Polo INOVALE, UNOESC e IFC vou incentivar a
utilização de projetos de pesquisa e inovação para a mobilidade urbana
em nosso município. Como exemplo, temos a utilização de semáforos
inteligentes para veículos e pedestres, além do monitoramento e
planejamento inteligente do trânsito através de softwares de contagem
automática de veículos e simulação do fluxo de tráfego urbano via
software, tecnologia que já esta em desenvolvimento nestas instituições.
Exemplo: <saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/iniciativa/contador-de-ciclistas>.
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6 Infraestrutura e empreendedorismo
6.1 Vou apoiar e acompanhar a elaboração do projeto do “Contorno/Anel
Viário” de Joaçaba, Luzerna e Herval d’Oeste que esta no Voz Única.
6.2 Acompanharei a gestão política para a efetivação do Aeroporto em
Joaçaba, incluindo a operacionalização com voos diários interligando
Joaçaba e as principais rotas aéreas do país.
6.3 Vou apoiar e incentivar projetos de criação de terceira pista em vias como
a Avenida Caetano Natal Branco que liga Joaçaba à Luzerna e a rua José
Firmo Bernardi que liga o Campus I ao Campus II da UNOESC.
6.4

Vou propor um canal de comunicação entre a área de projetos dos cursos
de Engenharia da UNOESC com a Prefeitura Municipal visando incentivar
que a universidade auxilie na elaboração de projetos demandados pelo
poder público.

6.5 Vou propor a criação do Canal do Empresário, em parceria com a
“Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense – ACIOC” para
promover a interlocução da Prefeitura com empreendedores, inclusive
incentivando a elaboração de estratégia de comunicação orientada a
potenciais investidores na cidade.
6.6 Vou propor a criação de “espaços digitais” com acesso livre a internet em
áreas específicas da cidade como praças, rodoviária e o parque da
cidade. A viabilidade desta proposta poderá ser criação de parcerias
público-privadas com empresas da cidade (Lei 11.079, de 30/12/2004).
6.7 Vou acompanhar e fiscalizar a completa execução da obra do
asfaltamento e passeios para pedestres na Rua Augusto Arbugeri, o que
facilitará o acesso dos moradores dos bairros Monte Belo, Boa Vista e
Cidade Alta ao centro da cidade e dará uma alternativa de deslocamento
em relação ao acesso Adolfo Ziguelli.
6.8 Solicitarei a recapagem da rua José Junqueira de Carvalho, principal via
do bairro Monte Belo que esta deteriorada.
6.9 Reivindicarei a sinalização de trânsito vertical e horizontal com
identificação dos nomes das ruas e vias públicas do município.
6.10 Apoiarei iniciativas para reforma do Ginásio do Bairro Boa Vista que
atende o bairro Monte Belo, Boa Vista e outros bairros próximos.
6.11 Vou propor estudo do projeto “Bicing” da cidade de Barcelona na Espanha
para que, inspirado no projeto espanhol, possamos sugerir soluções de
mobilidade urbana no centro de nossa cidade utilizando bicicletas.
Ideia inspirada em: <http://www.bicing.cat> e <http://gizmodo.uol.com.br/made-brazil-como-transformarbicicleta-em-transporte-publico-0>
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7 Educação
7.1 Vou propor lei que institui como obrigatória o conteúdo de “Educação
Financeira” nas escolas municipais. Essa ação irá preparar nossas
crianças para encarar os desafios financeiros da vida adulta com
responsabilidade e pensamento de longo prazo, estimulando a poupança,
minimizando o pagamento de juros aos bancos e garantindo uma vida
mais tranquila e feliz.
Ideia baseada na iniciativa do Instituto Stringhini no município de Concórdia em 2006.
Será utilizado o “Programa Educação Financeira nas Escolas” do governo federal que faz parte da Estratégia
Nacional de Educação Financeira – ENEF instituída pelo Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010.
Disponível em: <www.edufinanceiranaescola.gov.br>.

7.2 Vou propor projeto de lei que institui conteúdos de programação de
computadores e robótica nas escolas municipais por meio de parceria
com UNOESC e IFC. Esta iniciativa é fundamental para o
desenvolvimento de raciocínio lógico em nossas crianças e para preparálas para os desafios da economia criativa e das oportunidades futuras no
mundo digital.
Ideia baseada na iniciativa do município
<http://dx.doi.org/10.5753/cbie.wie.2015.112>
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7.3 Vou propor um estudo de viabilidade para implantação de projeto piloto
inspirado no projeto “Hole in the wall” desenvolvido pelo professor e
pesquisador Sugata Mitra. O projeto trata da disponibilização de
computadores em quiosques disponíveis a população, principalmente
para as crianças, em qualquer horário do dia. O computador é
programado com um sistema voltado para aprendizagem da língua
inglesa utilizando técnicas “educação minimamente invasiva”. Sugata
Mitra é professor e pesquisador da Newcastle University na Inglaterra e
professor convidado do MIT - Massachusetts Institute of Technology. Nos
experimentos do professor, crianças que moravam ao redor quiosque
atingiam em 9 meses o nível de inglês necessário para se comunicar.
Assita o vídeo TED Talks de Sugata Mitra em <https://youtu.be/y3jYVe1RGaU>
Conheça o projeto em <http://www.hole-in-the-wall.com>
Mais informações em:
<revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2012/02/sugata-mitra-um-professor-pode-ser-substituidopor-uma-maquina.html>
<educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/tag/sugata-mitra>
<revistaeducacao.com.br/textos/noticias/janela-para-o-mundo-249987-1.asp>

8 Turismo
8.1 Irei propor um estudo para criação de uma atração em 3 dimensões (3D)
composta de um passeio virtual por Joaçaba utilizando óculos de
realidade virtual. Com o barateamento e popularização desta tecnologia
os custos para a criação de atrações como esta estão cada vez menores.
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A atração poderá ficar exposta em Espaço no “Monumento Frei Bruno” e
pode ser incluída nas rotas de turismo na região.
Ideia inspirada no projeto Floripa Interativa do Sapiens Parque em Florianópolis – SC. Disponível
em <www.floripainterativa.com.br>.
Vídeo do projeto em <https://youtu.be/EXPtDCQ4-BY>
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