
 

 

2ª Oficina de Planejamento Estratégico Participativo  

 Dar continuidade na validação e organização dos SUBTEMAS e TEMAS 

mais importantes para a contrução dos OBJETIVOS E DIRETRIZES DO 

PDP-SAI. 

Acordo de convivência: 

Quem pode assistir as Oficinas de Planejamento? 

Todo e qualquer interessado que esteja identificado na Lista de Presença. 

Quem tem direito de fala? 

Todos os membros integrantes no Núcleo Gestor (NG), titular ou suplente. 

Quem tem direito de voto? 

Os Membros do NG na função de titular. 

Tempos de fala: 

• 1 bloco com até 3 falas; 

• 2 minutos cada fala; 

• Esgotado o tempo de fala, pode ser feita uma inscrição novamente, se houver tempo 

hábil. 

 

 

 

 

 

 



 

Leitura da Realidade Municipal 

Pontos Negativos 

 Administração Pública [5, x, y] 

 Equipamentos da Administração Municipal (físico) [1, x, y] 

o Edificação na Praça José Gerent não utilizada [0] 

o Localização atual da sede da Prefeitura não permite alocar todas as secretarias 

[1] 

o Rever local da prefeitura para locar todos em um espaço as secretarias [1] 

o Localização Pró-cidadão [0] 

o Faltam infraestruturas no município [2] 

o Mudança de localização da sede da Prefeitura [17] 

 Gestão e Planejamento Municipais [2, x, y] 

2 Falta de planejamento público [4] 

o Falta de planejamento integrado do município com a Região Metropolitana [3] 

o Falta ouvidoria [1] 

 Saneamento Básico [6, x, y] 

 Drenagem [2, x, y] 

o Ausência de uma rede de escoamento de águas pluviais [3] 

o Problemas drenagem risco alagamento [3] 

o Ausência de uma rede de escoamento de águas pluviais [0] 

 Esgotamento Sanitário [3, x, y] 

o Falta conclusão da rede de esgotamento sanitário [2] 

 Esporte, Lazer e Cultura [7, x, y] 

 Lazer [1, x, y] 

o Faltam opções de lazer ao ar livre - fechado [5] 

o Faltam áreas de lazer [3] 



 

o Falta de área de lazer [2] 

o Falta de área de lazer ao ar livre [5] 

 Prática de Atividades Físicas e de Esportes [2, x, y] 

o Faltam ginásios de esportes [4] 

o Faltam quadras esportivas e poliesportivas [1] 

o Falta de academia ao ar livre [5] 

o Falta de academia local [0] 

o Faltam áreas de lazer e esporte públicas [0] 

o Faltam áreas públicas para práticas esportivas [1] 

o Faltam quadras públicas poliesportivas [1] 

o Falta infraestrutura para asa delta [1] 

 Cultura [5, x, y] 

o Falta de incentivo público a cultura [0] 

o Faltam museus [0] 

o Faltam áreas de lazer e cultura nos bairros [2] 

o Falta um centro multiuso no município [2] 

 Turismo [8, x, y] 

 Investimentos e Potenciais [1, x, y]  

o Falta investimento no turismo [4] 

o Ausência de valorização dos potenciais turísticos [3] 

o Falta valorização dos potenciais turísticos e riquezas naturais [3] 

o Falta aproveitamento do potencial turístico [2] 

o Falta de serviços de passeio pelos principais pontos turísticos do município. [2] 

o Falta de um "City Tour" [2] 

o Falta de turismo forte no município [2] 

o Falta paisagismo em áreas turísticas [1] 

o Falta investimento turístico em Caldas da Imperatriz [0] 

 Serviço de Hotelaria [2, x, y] 

o Falta de incentivo à rede hoteleira [4] 

 Potencial Termomineral [3, x, y] 



 

o Mal uso do potencial da água termo-mineral [2] 

o Ausência de exploração das águas termais [0] 

o Falta regulamentação para exploração de águas termais [2] 

 Turismo Religioso [4, x, y] 

o Falta incentivo ao turismo religioso [1] 

o Faltam investimentos no turismo religioso [0] 

 Turismo Rural [5, x, y] 

o Ausência de turismo rural [0] 

 Educação [9, x, y] 

 Curso Superior [1, x, y]  

o Ausência de uma universidade pública no município ou região. [8] 

 Educação Infantil [2, x, y] 

o Faltam creches [7] 

o Número de vagas nas creches são insuficientes [1] 

o Pais esperarem na fila dia para outro creche (poucas vagas) [0] 

o Número de vagas nas creches são insuficientes em Caldas [0] 

 Educação Básica [3, x, y] 

o Faltam escolas [2] 

o Ampliação das séries escolares [0] 

 Saúde [10, x, y] 

 Maternidades [1, x, y]  

o Falta maternidade no município [16] 

 Saúde Animal [2, x, y]  

o Falta centro de zoonoses [4] 

 Unidade de Pronto Atendimento (UPA) [3, x, y]  

o Falta Unidade de Pronto Atendimento na rede pública e incentivo ao 

atendimento 24 horas [2] 



 

o Falta Unidade de Pronto Atendimento na rede pública [4] 

 Patrimônio Histórico e Cultural [10, x, y] 

 Patrimônio Histórico [1, x, y] 

o Patrimônio histórico ameaçado [5] 

o Tratamento inadequado do patrimônio histórico [2] 

 Identidade Cultural [2, x, y]  

o Falta identidade cultural [2] 

o Déficit cultural total [2] 

o Falta de identidade municipal. Cultura e história [0] 

 Energia e Comunicações [12, x, y] 

 Centrais de Energia [3, x, y] 

o População não quer PCHS (Pequenas Centrais Hidrelétricas) em Santo Amaro [1] 

o Possível de construção de hidroelétrica [4] 

 Segurança Pública [13, x, y] 

 Iluminação [3, x, y] 

o Iluminação pública ruim [0] 

o Iluminação pública precária na reta dos Pilões [1] 

 Habitação [14, x, y] 

 Infraestrutura [1, x, y]  

o Falta estrutura para receber novos moradores [3] 

 Assistência Social [15, x, y] 

 Sede para Associação de Bairros [1, x, y] 

o Falta de uma sede apara a Associação do Bairro [0] 

 


