
 
 

 
 
Elementos Estratégicos para o Plano Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz  



1 PRINCIPAIS ELEMENTOS PARA COMPOR A VOCAÇÃO 

 
1.1 Qualidade de Vida e Desenvolvimento Humano  
1.2 Preservação dos recursos hídricos para abastecimento de água potável 
1.3 Potencial turístico baseado em práticas esportivas e características ambientais 
1.4 Potencial turístico baseado no Patrimônio Histórico-Cultural  
1.5 Disponibilidade de recursos para o desenvolvimento de atividades agropecuárias 
1.6 Potencial para desenvolvimento de comércio e serviços 

2 PRINCIPAIS ELEMENTOS PARA COMPOR A VISÃO DE FUTURO 

2.1 Cidade com mobilidade urbana: integrando os bairros, com mais travessias sobre os rios, valorização 
dos pedestres e ciclistas, promovendo o transporte público de qualidade e estacionamentos rotativos. 

2.1.1 Mobilidade urbana excelente 
2.1.2 Acessibilidade entre os bairros 
2.1.3 Mobilidade urbana 
2.1.4 Mais pontes de travessia no Rio Cubatão 
2.1.5 Mobilidade urbana 
2.1.6 Continuação da Beira Rio 
2.1.7 Mobilidade urbana de qualidade 
2.1.8 Implantação de transporte interbairros 
2.1.9 Viabilidade de entradas e saídas dos bairros com planejamento ordenado 
2.1.10 Criação de mais opções viárias entre os bairros, principalmente pontes 
2.1.11 Mobilidade urbana / calçada acessíveis 
2.1.12 Com ligação entre Caldas e Vargem Grande 
2.1.13 Mais pontes para travessias 
2.1.14 Ligação entre Caldas e Vargem Grande 
2.1.15 Cidade com melhor mobilidade urbana 
2.1.16 Mais e melhores ponte para travessias 
2.1.17 Cidade com mobilidade urbana 
2.1.18 Trânsito facilitado para entrar e sair de casa 
2.1.19 Novo trajeto da BR 282 
2.1.20 Mobilidade urbana, ciclovias e acostamentos 
2.1.21 Passarela na rua Pedro Nei Schwinden 
2.1.22 Mais mobilidade urbana (ciclovias...) 
2.1.23 Ampliação dos acessos na malha viária 
2.1.24 Mais saídas para melhorar a mobilidade urbana - pontes 
2.1.25 Acessibilidade para cadeirantes 
2.1.26 Calçadas com padronização 
2.1.27 Melhorar as calçadas na rua João Jacinto Machado 
2.1.28 Padronização das calçadas 
2.1.29 Acessibilidade universal (normas) 
2.1.30 Acessibilidade 
2.1.31 Calçadas padronizadas 
2.1.32 Padronização das calçadas (norma / lei) 
2.1.33 Com acessibilidade 
2.1.34 Passarela para pedestres 
2.1.35 Calçadas 
2.1.36 Padronização das calçadas 
2.1.37 Cidade com acessibilidade 
2.1.38 Padronização das calçadas 
2.1.39 Ruas planejadas 
2.1.40 Com calçadas e passeios / Padronização das calçadas / Com acessibilidade 
2.1.41 Cidade com acessibilide universal passeios e prédios 



2.1.42 Cidade com mais calçadas 
2.1.43 Cidade com caminhabilidade 
2.1.44 Cidade com padronização de caçadas e recuos 
2.1.45 Mais calçadas no bairro 
2.1.46 Pedestres respeitados e calçadas padronizadas 
2.1.47 Padronização das calçadas 
2.1.48 Padronização das calçadas 
2.1.49 Cidade com acessibilidade universal 
2.1.50 Cidade com caminhabilidade e rotas para ciclistas, meios alternativos 
2.1.51 Com mais acessibilidade 
2.1.52 Padronização das calçadas 
2.1.53 Cidade com ruas largas 
2.1.54 Com transporte público interbairros 
2.1.55 Ampliação da largura da ponte 
2.1.56 Cidade com boas estradas 
2.1.57 Transporte público interbairros melhorado 
2.1.58 Cidade com mobilidade urbana 
2.1.59 Com ligação entre bairros 
2.1.60 Cidade com mobilidade urbana 
2.1.61 Ciclovias com sinalização 
2.1.62 Ruas mais espaçosas com mobilidade urbana 
2.1.63 Ônibus interbairros 
2.1.64 Melhoria no asfalto na rua Braço São João 
2.1.65 Lombada próxima a escola 
2.1.66 Rua que conecte Braço São João com Sul do Rio 
2.1.67 Agilidade na recuperação da ponte Fredolino Passig 
2.1.68 Mais mobilidade urbana 
2.1.69 Transporte interbairros 
2.1.70 Mais sinalização nas ruas 
2.1.71 Mais sinalização nas ruas 
2.1.72 Estradas melhores / asfaltadas 
2.1.73 Cidade com sinalização ampliada 
2.1.74 Cidade com pavimentação de qualidade 
2.1.75 Áreas institucionais para teleférico, trem, mêtro 
2.1.76 Terminal urbano 
2.1.77 Ciclovias 
2.1.78 Terminal rodoviário bem localizado 
2.1.79 Com transporte fluvial 
2.1.80 Com transporte coletivo interbairros 
2.1.81 Ciclovias no município 
2.1.82 Mais ciclovias 
2.1.83 Planejamento e construção de ciclofaixas 
2.1.84 Ciclovias 
2.1.85 Ciclovias 
2.1.86 Mais ciclovias 
2.1.87 Com navegabilidade do rio Cubatão 
2.1.88 Cidade com pluralidade de modais de transporte 
2.1.89 Com uma ciclofaixa (conexão cicloviária) entre o Sul do Rio e Palhoça/SC 
2.1.90 Com repartimento dos espaços para pedestres, bicicleta, carro 
2.1.91 Incentivo público para que melhore o valor do transporte Santo Amaro da Imperatriz / 
Florianópolis 
2.1.92 Ciclovia 
2.1.93 Área pública de lazer municipal 
2.1.94 Ciclovias 
2.1.95 Cidade com plano integrado, com ciclovias 
2.1.96 Bondinho até o Morro Queimado 
2.1.97 Pista para ciclistas, ciclovias 



2.1.98 Transporte pluvial no Rio Cubatão 
2.1.99 São Lourenço do Oeste, ciclovias espaços públicos 
2.1.100 Cidade com meios de transporte integrados 
2.1.101 Terminal de ônibus em Caldas 
2.1.102 Mais áreas para bicicletas (ciclovias) 
2.1.103 Mais horários de ônibus 
2.1.104 Transporte coletivo de qualidade e interbairros 
2.1.105 Ciclovias 
2.1.106 Cidade com ciclovias e calçadas 
2.1.107 Cidade com ciclofaixas 
2.1.108 Cidade com ônibus interbairros 
2.1.109 Transporte público melhorado 
2.1.110 Ampliação da malha rodoviária 
2.1.111 Com estacionamento rotativo 
2.1.112 Estacionamento rotativo 
2.1.113 Estacionamentos melhores 
2.1.114 Estacionamento rotativo no Centro 
2.1.115 Manutenção mais constante nas vias públicas focada onde não há calçamento 
2.1.116 Pontos de ônibus padronizados 
2.1.117 Lombadas com elevação 
2.1.118 Sinalização das vias públicas 
2.1.119 Pavimentação pública melhorada 
2.1.120 Cidade com vagas rotativas no centro 
2.1.121 Estacionamento rotativo no centro do município 
2.1.122 Estacionamento rotativo 

2.2 Cidade que preserve o meio ambiente e valorize os recursos hídricos e demais belezas naturais.  
2.2.1 Preservação da natureza e ampliação do uso dos recursos naturais 
2.2.2 Recursos hídricos como potencial econômico 
2.2.3 Arborização 
2.2.4 Cidade florida 
2.2.5 Preservar o Rio Cubatão, sem extração 
2.2.6 Preservação do meio ambiente com maior valorização dos recursos hídricos 
2.2.7 Estudo de impacto ambiental 
2.2.8 Meio ambiente preservado 
2.2.9 Extração de areia suspensa 
2.2.10 Belezas naturais preservadas 
2.2.11 Margens dos rios e riachos preservados 
2.2.12 Com os recursos naturais melhor aproveitados economicamente 
2.2.13 Mais respeito pelos recursos naturais (ex.: Rio Cubatão) 
2.2.14 Cuidado com o meio ambiente 
2.2.15 Cidade preservada 
2.2.16 Meio ambiente preservado com qualidade 
2.2.17 Cidade mais florida 
2.2.18 Preservação Cobrinha de Ouro Braço para o público 
2.2.19 Melhorar exploração das belezas naturais 
2.2.20 Maior preservação da natureza 
2.2.21 Valorização dos recursos hídricos 
2.2.22 Mata ciliar recomposta 
2.2.23 Preservação e cuidados com animais silvestres 
2.2.24 Preservação dos mananciais de água 
2.2.25 Cidade com preservação da riqueza natural 
2.2.26 Cidade florida 
2.2.27 Retorno para preservação da água e da natureza 
2.2.28 Cidade mais florida e preservada 
2.2.29 Manutenção da qualidade das águas do município 
2.2.30 Rio Cubatão despoluído e como opção de lazer 



2.2.31 Preservação das riquezas naturais 
2.2.32 Política ambiental nos rios e matas ciliares pela população e entes públicos 
2.2.33 Rio Cubatão livre, sem Pequena Central Hidrelétrica 
2.2.34 Cidade com horto florestal / botânico e embelezamento da cidade 
2.2.35 Exploração da riqueza natural para desenvolver a economia e o turismo 
2.2.36 Riqueza natural preservada 
2.2.37 Cidade sem poluição visual (placas) e dos rios 
2.2.38 Qualidade das águas monitorada 

2.3 Cidade com Saneamento Ambiental: limpa, com coleta seletiva, tratamento de esgotamento 
sanitário, preservação das águas, drenagem urbana adequada, e com planejamento.  

2.3.1 Plano de saneamento básico universal e de qualidade 
2.3.2 Saneamento básico em todo município 
2.3.3 Saneamento básico 
2.3.4 Limpeza de terrenos baldios 
2.3.5 Maior investimento em saneamento básico no município 
2.3.6 Cidade com saneamento básico adequado 
2.3.7 Coleta seletiva de lixo 
2.3.8 Dragagem no Rio Cubatão 
2.3.9 Coleta seletiva de resíduos sólidos e orgânicos 
2.3.10 Plano de saneamento básico em funcionalismo 
2.3.11 Esgoto tratado para todos 
2.3.12 Plano de gestão de resíduos sólidos 
2.3.13 Coleta seletiva de lixo para todos 
2.3.14 Galerias adequadas (drenagem) 
2.3.15 Qualidade do saneamento básico 
2.3.16 Cidade com saneamento básico para todos 
2.3.17 Água potável, esgotamento, drenagem, resíduos sólidos 
2.3.18 Coleta seletiva de lixo 
2.3.19 Saneamento básico 
2.3.20 Tratamento de esgoto sanitário adequado 
2.3.21 Reciclagem de lixo 
2.3.22 Saneamento básico 
2.3.23 Cidade com coleta de esgoto 
2.3.24 Coleta seletiva do lixo no município 
2.3.25 Cidade com reciclagem de materiais 
2.3.26 Saneamento básico abrangindo todos os bairros e localidades 
2.3.27 Saneamento básico 
2.3.28 Melhorar o saneamento básico 
2.3.29 Coleta seletiva de resíduos sólidos 
2.3.30 Rede da CASAN no bairro 
2.3.31 Saneamento básico 
2.3.32 Rede pluvial e sistema de drenagem municipal 
2.3.33 Com coleta seletiva de lixo 
2.3.34 Cidade mais limpa 
2.3.35 Saneamento básico 
2.3.36 Coleta seletiva de lixo 
2.3.37 Saneamento básico 
2.3.38 Coleta seletiva lixo no município 
2.3.39 Implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos 
2.3.40 Plano de saneamento básico vigente e atuante 
2.3.41 Cidade com coleta seletiva de lixo 
2.3.42 Rios da cidade limpos 
2.3.43 Cidade com saneamento básico 
2.3.44 Cidade com coleta seletiva de lixo, pensando numa proposta econômica e local definido 
2.3.45 Cidade com educação ambiental e limpeza urbana 
2.3.46 Preservação da água municipal 



2.3.47 Mais fiscalização ambiental 
2.3.48 Região de Caldas com coleta de esgoto 

2.4 Cidade que incentive e explore os potenciais turísticos, especialmente, das águas termais, do 
ecoturismo, esportivo, da área rural e do turismo religioso. 

2.4.1 Com política de integração e informações turísticas 
2.4.2 Investimento no turismo de estancias termais 
2.4.3 Cidade mais voltada ao turismo 
2.4.4 Maior investimento na estrutura turística 
2.4.5 Investimento público no turismo 
2.4.6 Potencial turístico em Caldas da Imperatriz sendo valorizado 
2.4.7 Exploração das águas termais pra o turismo 
2.4.8 Com foco no turismo 
2.4.9 Mais focada no turismo esportivo (de aventura e outros) 
2.4.10 Mais valor às águas termais locais visando o turismoe e a hotelaria 
2.4.11 Cidade direcionada ao turismo 
2.4.12 Mais incentivo ao turismo 
2.4.13 Com turismo (rural, de esportes, ecoturismo...) e teleférico 
2.4.14 Incentivo ao turismo e a hotelaria 
2.4.15 Tendência ao turismo 
2.4.16 Cidade que explore o potencial turístico 
2.4.17 Mais pontos turísticos 
2.4.18 Turismo explorado na área rural 
2.4.19 Cidade mais turística 
2.4.20 Cidade com incentivo público ao turismo rural 
2.4.21 Turismo potencializando as atividades econômicas locais 
2.4.22 Cidade com transporte planejado para o turismo 
2.4.23 Águas termais melhor aproveitadas 
2.4.24 Cidade direcionada ao turismo 
2.4.25 Vargem do Braço explorada e preservada para o turismo 
2.4.26 Incentivar, criar subsídios fiscais para o turismo 
2.4.27 Criação de espaços para o turista 
2.4.28 Mais atrações turísticas com comércio, zoológico, etc. 
2.4.29 Com infraestrutura turística 
2.4.30 Cidade com valorização das águas termais 
2.4.31 Ser uma cidade referência em turismo e com seu potencial turístico mantido 

2.5 Cidade com desenvolvimento de comércios, serviços e indústrias, de modo a promover a geração de 
emprego e renda no município.  

2.5.1 Com valorização do comércio 
2.5.2 Comércio sendo valorizado como um todo 
2.5.3 Valorização do comércio local 
2.5.4 Cidade com maior valorização do comércio 
2.5.5 Oferta de serviços públicos nos bairros ampliada 
2.5.6 Melhorias no parque aquático 
2.5.7 Área industrial no município 
2.5.8 Criação de área industrial planejada 
2.5.9 Área industrial 
2.5.10 Definição das áreas industriais 
2.5.11 Área industrial do bairro ampliada 
2.5.12 Geração de emprego 
2.5.13 Mais oportunidades de emprego 
2.5.14 Incentivos públicos para as empresas 
2.5.15 Geração de empregos 
2.5.16 Oportunidade para jovens 
2.5.17 Oportunidade 
2.5.18 Com incentivo público para empresas pequenas e médias, mais empregos aqui 



2.5.19 Com mais geração de empregos 
2.5.20 Mais empresas no município 
2.5.21 Mais geração de empregos 
2.5.22 Mais oportunidades para o jovem aprendiz 
2.5.23 Mais incentivos para instalações de novas empresas 
2.5.24 Cidade com mais emprego 
2.5.25 Empregos mais descentralizados 
2.5.26 Cidade com oportunidades de emprego e renda 
2.5.27 Oportunidade emprego / mais mão de obra 
2.5.28 Mais oportunidade de emprego na cidade 
2.5.29 Cidade autosustentável 
2.5.30 Cidade auto sustentável 
2.5.31 Mais comércio em Caldas 
2.5.32 Banca revista no município 

2.6 Cidade com valorização da área rural e desenvolvimento da agricultura familiar sustentável. 
2.6.1 Sem uso de agrotóxicos 
2.6.2 Mais atenção voltada a agricultura 
2.6.3 Cidade com áreas preservadas destinadas a agricultura familiar 
2.6.4 Diminuir uso de agrotóxicos / uso consciente 
2.6.5 Cidade livre do uso de agrotóxicos 
2.6.6 Cidade com agricultura orgânica, com uso de agrotóxico banido 
2.6.7 Mais agricultura/ pecuária 
2.6.8 Com preservação de área rural Braço São João 
2.6.9 Mais assistência na área rural 
2.6.10 Escola voltada à população agrícola e pecuária 
2.6.11 Utilização correta das leis na área rural 
2.6.12 Localidade continue rural 

2.7 Cidade com espaços públicos para atividades esportivas e de lazer, distribuídos pelos bairros e 
aproveitando o potencial das margens dos rios. 

2.7.1 Com opções de lazer com áreas públicas, praças e passeios 
2.7.2 Mais áreas de lazer 
2.7.3 Maior valorização da praça central 
2.7.4 Acesso ao Rio Cubatão para lazer 
2.7.5 Criação de local adequado para a prática de caminhadas 
2.7.6 Expansão e implantação de áreas públicas destinadas ao lazer 
2.7.7 Implantação de áreas públicas de lazer às margens dos rios 
2.7.8 Criação de centro multiuso no município 
2.7.9 Com mais espaços de verdes e de lazer 
2.7.10 Mais áreas de lazer em cada bairro 
2.7.11 Implantação de parques públicos nos bairros 
2.7.12 Com áreas de lazer nos bairros, parquinhos, academia ao ar livre 
2.7.13 Áreas públicas para crianças: lazer, parque, creche 
2.7.14 Mais opções para prática de esportes ao ar livre 
2.7.15 Mais áreas públicas de lazer 
2.7.16 Mais áreas públicas de lazer 
2.7.17 Cidade com mais áreas de lazer 
2.7.18 Área pública de lazer municipal 
2.7.19 Incentivos públicos para os esportes 
2.7.20 Valorização das áreas verdes além da Serra do Tabuleiro, principlamente no Centro 
2.7.21 Ampliação e construção de áreas públicas de lazer 
2.7.22 Áreas de lazer públicas / Mais praças públicas 
2.7.23 Áreas públicas destinadas ao lazer 
2.7.24 Academia ao ar livre no Braço São João 
2.7.25 Áreas recreativas no município 
2.7.26 Maior valorização do esporte 



2.7.27 Cidade com área própria para prática de atletismo 
2.7.28 Área livre para prática de todos os esportes 
2.7.29 Mais atividades esportivas 
2.7.30 Implantar pista de atletismo junto a um campo de futebol 
2.7.31 Parquinhos infantis 
2.7.32 Academia ao ar livre 
2.7.33 Quadra de esporte 
2.7.34 Quadra de esporte do colégio coberta 

3 PRINCIPAIS ELEMENTOS PARA COMPOR A MISSÃO 

3.1 Garantia da segurança, oportunidades e qualidade de vida para todos. 
3.1.1 Segurança pública 
3.1.2 Segurança pública de qualidade 
3.1.3 Entrada da cidade com rede de monitoramento 
3.1.4 Casa de repouso para necessitados / dar assistência 
3.1.5 Mais segurança pública 
3.1.6 Mais segurança na BR 282 
3.1.7 Mais segurança pública 
3.1.8 Qualidade da moradia 
3.1.9 Segurança pública 
3.1.10 Cidade com segurança pública planejada 
3.1.11 Cidade com segurança pública 
3.1.12 Melhor qualidade de vida para as pessoas 
3.1.13 Mais segurança pública e lazer 
3.1.14 Cidade com mais segurança pública 
3.1.15 Saúde, educação e qualidade de vida à todos 
3.1.16 Mais qualidade de vida 
3.1.17 Mais segurança pública 
3.1.18 Igualdade, direito e valores iguais para todos 
3.1.19 Ensino de responsabilidade social desde a infância 
3.1.20 Cidade inclusiva 
3.1.21 Cidade com moradores orgulhosos de fazer parte da cidade 
3.1.22 Mais atenção voltada a melhor idade 
3.1.23 Qualidade de vida 
3.1.24 Mais segurança pública 
3.1.25 Mais segurança pública no bairro Fabrício 
3.1.26 Acesso diferenciado às águas termais e parques para os moradores 
3.1.27 Segurança da via pública melhorada 
3.1.28 Igualdade, justiça e oportunidades para todos 
3.1.29 Qualidade ambiental em todo o município 

3.2 Adequado ordenamento do território, valorizando o Rio Cubatão, e considerando as capacidades de 
serviços e infraestruturas. 

3.2.1 Cidade sem altas edificações 
3.2.2 Distribuição da densidade populacional 
3.2.3 Sem loteamentos clandestinos 
3.2.4 Perspectiva de crescimento e desenvolvimento 
3.2.5 Organizada 
3.2.6 Linha corte entre montagem e o novo plano diretor 
3.2.7 com organização 
3.2.8 Sem loteamentos clandestinos 
3.2.9 Mais moradias em loteamentos 
3.2.10 Planejada 
3.2.11 Legislação clara para construções 
3.2.12 Edificação com taxa de ocupação limitada 



3.2.13 BR 282 no seu projeto original 
3.2.14 Programa educacional plano diretores 
3.2.15 Cidade com ordenamento do território 
3.2.16 Organizada 
3.2.17 Cidade de frente para o rio 
3.2.18 Cidade organizada 
3.2.19 Crescimento urbano ordenado 
3.2.20 Cidade de frente para o rio 
3.2.21 Tirar a BR 282 de dentro do município, traçado original 
3.2.22 Cidade com planejamento 
3.2.23 Cidade mais planejada 
3.2.24 Cidade planejada 
3.2.25 Loteamento planejado 
3.2.26 Cidade com mais urbanismo 
3.2.27 Cidade de frente para o rio 
3.2.28 Cidade com uso misto para que não precise se deslocar muito 
3.2.29 Cidade com arborização nos passeios públicos 
3.2.30 Criar áreas destinadas a construção de prédios sem prejudicar outras áreas 
3.2.31 Cidade com revitalização paisagística da beira-rio (Rio Cubatão) e com corredores 
ecológicos 
3.2.32 Manutenção da altura atual dos prédios para que não sejam construidos novos com 
altura superior a esta 
3.2.33 Melhor inserção urbanística, considerando a capacidade dos serviços  e infraestruturas 
locais (ex. vias) 
3.2.34 Projetos de edificações que sejam elaborados pensados no impacto que irá gerar na 
vizinhança 
3.2.35 Sem loteamentos clandestinos 
3.2.36 Definição das atividades a ser executadas 
3.2.37 Cidade com entrada na BR 282, e esta obedecendo seu trajeto original 
3.2.38 Prefeitura descentralizada 
3.2.39 Integração das pessoas pela cidade 

3.3 Resiliência e sustentabilidade ambiental 

3.3.1 Prevenção de enchentes 

3.4 Valorização da identidade cultural e preserve o seu patrimônio histórico-cultural.  
3.4.1 Com preservação do patrimônio histórico, ex. museu 
3.4.2 Valorização artístico cultural 
3.4.3 Implantação de áreas de qualidade voltadas as artes / cultura 
3.4.4 Com projeto de identidade arquitetônica 
3.4.5 Divulgação do quadro de Dom Pedro I que está escondido 
3.4.6 Patrimônio histórico cultural sendo preservado 
3.4.7 Valorização da cultura Açoriana e Alemã 
3.4.8 Riqueza da arquitetura germânica e açoriana valorizada 
3.4.9 Desenvolvimento conciliado com a preservação cultural e histórica da cidade 
3.4.10 Criação de via gastronômica 
3.4.11 Incentivar a cultura religiosa para manter a tradição 
3.4.12 Construção de espaços culturais (museus/centro de exposições/teatro) 
3.4.13 Potencial cultural da cidade desenvolvido 
3.4.14 Cidade que respeite sua história 
3.4.15 Com centros culturais de música, dança, teatro, museus e outros 
3.4.16 Cidade com resgate a identidade cultural 
3.4.17 Espaço gastronômico melhorado, com mais opções 
3.4.18 História e cultura do município preservada 
3.4.19 Cultura local com maior investimento público 
3.4.20 Mais preservação do patrimônio histórico 



3.5 Universalização de infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos: energia e telecomunicações, 
instituições de ensino e saúde, cemitérios e crematórios. 

3.5.1 Sem falta de energia elétrica 
3.5.2 Com política voltada aos cemitérios e crematórios 
3.5.3 Saúde e educação pública de qualidade 
3.5.4 Continue tendo acesso facilitado ao serviço público 
3.5.5 Reorganização da infraestrutura do município 
3.5.6 Energia elétrica de qualidade 
3.5.7 Cemitério próprio para cada localidade 
3.5.8 Cemitério próprio para cada bairro 
3.5.9 Crematório municipal 
3.5.10 Melhorar transmissão da energia elétrica, cabos, estética 
3.5.11 Banheiros públicos 
3.5.12 Internet para todos 
3.5.13 Universalização da infraestrutura básica (luz, energia calçamento) 
3.5.14 Criar um crematório 
3.5.15 Mais urbaização do município (calçadas, limpeza, etc) 
3.5.16 Energia elétrica de qualidade 
3.5.17 Cidade com universidades públicas 
3.5.18 Proposta de cabeamento subterrâneo pensando nos riscos de segurança e poluição 
visual dos fios nos postes 
3.5.19 Cidade que não falte remédios para a comunidade 
3.5.20 Melhores atendimentos na saúde pública 
3.5.21 Mais rapidez nas obras na reta dos Pilões 
3.5.22 Com câmera de monitoramento, mais segura 
3.5.23 Universidade pública na cidade 
3.5.24 Hospital com mais especialidades médicas e maternidade 
3.5.25 Com capela no bairro 
3.5.26 Novas obras para ligações de água cobradas no alvará de construção 
3.5.27 Mais sistema de monitoramento 
3.5.28 Cidade com creches públicas nas áreas com prédios acima de N apart. 
3.5.29 Atendimento de saúde pública 24 horas 
3.5.30 Educação universal e pública 
3.5.31 Cidade com mais especialidades médicas / odontológica 
3.5.32 Escolas protegidas até o teto nos prédios 
3.5.33 Mais creches públicas 
3.5.34 Mais educação pública 
3.5.35 Saúde pública 
3.5.36 Mais qualidade na educação pública 
3.5.37 Atendimento na saúde pública melhorado 
3.5.38 Ensino médio no bairro 
3.5.39 Ampliação das creches públicas 
3.5.40 Com melhorias na saúde 
3.5.41 Melhorar a educação pública municipal 
3.5.42 Boa saúde municipal 
3.5.43 Mais opção de saúde, como hospital público municipal 
3.5.44 Mais profissionais médicos no Posto de Saúde 
3.5.45 Mais creches e escolas públicas 
3.5.46 Atividades no contra turno das escolas 
3.5.47 Mais médicos nos postos de saúde 
3.5.48 Mais educação pública 
3.5.49 Creches públicas com melhores horários de funcionamento 
3.5.50 Melhorar educação pública 
3.5.51 Mais creches públicas 
3.5.52 Saúde de qualidade 
3.5.53 Edução pública de qualidade e universal 
3.5.54 Prioridade na educação pública 



3.5.55 Bairro com posto de saúde 
3.5.56 Melhor atendimento de urgência na saúde 
3.5.57 Mais qualidade no ensino público municipal 
3.5.58 Mais rapidez nas marcações de exames 
3.5.59 Maternidade pública municipal 
3.5.60 Universidade pública municipal 
3.5.61 Educação pública de qualidade 
3.5.62 Transporte escolar de qualidade e melhor 
3.5.63 Fim das escolas multiseriais 
3.5.64 Oportunidade de educação e renda 
3.5.65 Saúde (consulta) atendimento por telefone e WhatsApp 
3.5.66 Saúde melhorada 
3.5.67 Mais investimentos na educação 
3.5.68 Mais saúde pública 
3.5.69 Mais creches municipais 
3.5.70 Aumento da escola pública municipal 
3.5.71 Mais qualidade na saúde pública 
3.5.72 Ativar a maternidade municipal 
3.5.73 Cidade descentralizada (com outros locais de centralidades além do Centro 
Administrativo) 
3.5.74 Prefeitura continue localizada no centro 
3.5.75 Sede da prefeitura no Centro, com nova construção 
3.5.76 Sede da prefeitura no lugar do Clube 15 de Janeiro 
3.5.77 Uma prefeitura modernizada, próxima ao comércio 
3.5.78 Prefeitura mantida no local que está, com estacionamentos 
3.5.79 Agência do INSS no município 
3.5.80 Centro administrativo centralizado 
3.5.81 Centro administrativo moderno no Centro 
3.5.82 Administração público transparente atualizado 
3.5.83 Uma cidade ágil 
3.5.84 Serviço público descentralizado 
3.5.85 Rede de denúncias pelo telefone 0800 para melhorar a eficiência das denúncias e 
fiscalizações 
3.5.86 Cumprimento do papel do município em todos os setores 
3.5.87 Gestão integrada participativa entre o executivo legislativo e a sociedade 
3.5.88 Maior transparência na gestão pública 
3.5.89 Com controle e fiscalização de animais e zoonoses 
3.5.90 Política de zoonoses 
3.5.91 Incentivar os protetores de animais 
3.5.92 Centro de controle de zoonose 

3.6 Participação social nas políticas públicas.  
3.6.1 Que o povo seja escutado e seja feito plebiscito 
3.6.2 Maior participação da população nas decisões importantes do município 
3.6.3 Núcleo de gestão participativa 

3.7 Integração com os Municípios vizinhos.  

3.7.1 Cidade que promova e aproveite o diálogo com os municípios vizinhos 

3.8 Fomento à fiscalização e à regularização das ocupações.  
3.8.1 Mais fiscalização de obras (kitinet) 
3.8.2 Maior fiscalização nos loteamentos clandestinos 
3.8.3 Mais fiscalização pública em geral 
3.8.4 Mais fiscais para construções 
3.8.5 Áreas consolidadas regularizadas 
3.8.6 Política pública legislação mais eficiente na regularização fundiária 
3.8.7 Fiscalização pública mais eficiente 



3.8.8 Boa fiscalização nas obras 
3.8.9 Cidade com fiscalização das ocupações irregulares 
3.8.10 Plano que contemple uma política de regularização fundiária 
3.8.11 Regramento e fiscalização nas obras privadas e públicas 
3.8.12 Com regularização de imóveis 
3.8.13 Regulamentação de atividades em área mista e rural 
3.8.14 Regularização imobiliária das áreas clandestinas 

4 PRINCIPAIS ELEMNTOS DO FOCO 

4.1 Turismo 
4.1.1 Histórico-Cultural 
4.1.2 Ecoturismo 
4.1.3 Rural 
4.1.4 Religioso 

4.2 Agricultura e Pecuária 
4.2.1 Familiar 
4.2.2 Orgânica 
4.2.3 sustentável 

4.3 Recursos Hídricos 

4.3.1 Belezas Naturais 
4.3.2 Captação de água 
4.3.3 Práticas Esportivas 
4.3.4 Termalismo 

4.4 Comércio e Serviços 
4.4.1 diversificado 
4.4.2 geração de emprego e renda 
4.4.3 Qualificação do Centro 
4.4.4 Centralidade nos bairros 

4.5 Mobilidade urbana 
4.5.1 Deslocamento de pedestres 
4.5.2 Transporte não-motorizado 
4.5.3 Transporte coletivo motorizado  


