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Oficina de Planejamento Estratégico Participativo  

Leitura da Realidade Municipal 

 

Neste arquivo reunimos os Pontos Positivos repriorizados nas Oficinas dos dias 08 e 10 de outubro de 

2018. 

 

1. Saúde [8, 12, y] 

 

A. Hospital Filantrópico [1, 11, y] 

• Hospital Filantrópico [21] 

➢ Hospital público de qualidade [3] 

➢ Saúde pública (hospital) [3] 

 

B. Saúde Municipal [2, x, y] 

• Saúde pública [8] 

➢ Qualidade da saúde pública [3] 

• Estrutura e Sistema de Saúde organizada [3] 

• Estrutura saúde e educação bem montada [1] 

 

C. Postos de Saúde (UBS) [3, 0, y] 

• Postos de saúde [6] 

➢ Acesso ao posto de saúde (cidade) 

➢ Atendimento posto de saúde Sul do Rio de Cima 

 

 

2. Educação [9, 12, y] 

 

A. Educação Infantil [1, x, y] 

• Estrutura e qualidade da Rede de Ensino Regular [1] 

• Acesso as creches integrais (cidades) [1] 

• Estrutura e qualidade das creches [0] 

 

B. Educação Ambiental [2, x, y] 

• Referência e modelo de educação ambiental (Escola Augusto Althoff) [0] 
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3. Meio Ambiente [1, 11, y] 

 

A. Preservação e Conservação [2, x, y] 

• Parque Estadual da Serra do Tabuleiro [30] 

➢ Serra do Tabuleiro [10] 

• Ar puro de qualidade [5] 

• Florestas [4] 

• Criação da APA (Área de Proteção Ambiental) [4] 

• Meio ambiente de qualidade / preservado [3] 

• Diversidade e preservação da fauna [3] 

• Potencial uso público das áreas de preservação em torno dos rios [3] 

• 86% de área de preservação [3] 

• Áreas de preservação [2] 

• Preservação da área verde [2] 

• Recursos naturais que podem ser aproveitados de forma sustentável [2] 

• Pássaros cantam de manhã (local) [1] 

• Preservação forte da natureza na região [0] 

• Áreas verdes [0] 

 

B. Paisagem Natural [1, x, y] 

• Belezas naturais [33] 

➢ Beleza dos recursos hídricos [1] 

➢ Beleza cênica (paisagem natural) [4] 

➢ Meio ambiente e belezas naturais (rios, cachoeiras, fauna...) [9] 

• Riquezas naturais [15 

• Paisagem no Morro Queimado [11] 

➢ Visual do Morro Queimado [2] 

• Natureza do município [8] 

➢ Natureza: águas termais, matas [1] 

➢ Natureza geral [3] 

• Beleza da área rural [2] 

• Montanhas [2] 

• Beleza paisagística da Av. Beira Rio [1] 

• O verde como paisagem natural [1] 

• Relevo [1] 

• Clima [0] 

• Formação do relevo (em vale e com ar bucólico) [0] 

 

C. Recursos Hídricos [3, x, y] 

• Águas [6] 

➢ Melhor água do mundo [4] 
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➢ Águas do Rio Pilões [1 

➢ Nossa água é considerada a segunda melhor do mundo [1]  

➢ Águas do Rio Vargem do Braço [0] 

• Cachoeiras, rios, hidrografia [9] 

➢ Cachoeiras [5] 

➢ Corredeiras [2] 

➢ Rio Cubatão [2] 

• Recursos hídricos [5] 

➢ Riqueza dos recursos hídricos [4] 

➢ Recursos hídricos potáveis [1] 

• Fonte da água mineral [2] 

• Capital catarinense das águas [1] 

• Córrego Cobrinha de Ouro [1] 

• Salto do Rio Cubatão [1] 

• Possível escoamento de produção regional pelo Rio Cubatão [1] 

• Potencial hidrelétrico da cidade [0] 

• Água de qualidade [0] 

• Quase todo território do município com balneabilidade dos rios [0] 

 

D. Agricultura [4, x, y] 

• Terra favorável para agricultura [2] 

➢ Água de qualidade em abundância para agricultura, exploração econômica e 

abastecimento [5] 

 

4. Segurança Pública [6, 10, y] 

 

A. Tranquilidade e Segurança [1, x, y] 

• Tranquilidade [9] 

• Vida pacata [1] 

• Bairro ainda é seguro [1] 

• Segurança Pública [64] 

➢ Segurança pública de qualidade [8] 

➢ Segurança Pública atuante [3] 

➢ Tranquilidade e segurança [0] 

 

B. Vigilância Comunitária [3, x, y] 

• Rede vizinho [0] 

 

C. Iluminação Pública [2, x, y] 

• Iluminação pública [4] 
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5. Turismo [7, 9, y] 

 

A. Potencial das águas termominerais [1, x, y] 

• Balneário turístico de qualidade desenvolvido para as águas termais em Caldas [8] 

• Águas termais [56] 

➢ Água termal de qualidade [9] 

➢ Água termal [5] 

➢ Termalismo [1] 

• Águas termais e mineral [15] 

• Caldas da Imperatriz [6] 

 

B. Ecoturismo [4, x, y] 

• Cachoeira Pilões, turismo e lazer [0] 

• Recursos naturais para turismo [3] 

• Turismo de aventura [2] 

• Ecoturismo [10] 

➢ Ecoturismo como oportunidade de renda à comunidade [1]  

➢ Turismo de aventura [2] 

 

C. Empreendimentos Turísticos [2, x, y] 

• Cachaças e cervejas artesanais exploradas pelo turismo [4] 

• Hotéis (qualidade no serviço, atendimento e aspectos) [10] 

• Turismo [1] 

• Potencial para atender serviços direcionado ao turismo [2] 

• Pontos turísticos [6] 

 

D. Turismo Religioso [3, x, y] 

• Turismo religioso [20] 

 

E. Patrimônio Cultural e Artístico [5, x, y] 

• Potencial cultural e artístico como ferramenta para o turismo [9] 

➢ A história é um potencial turístico [3] 

 

 

6. Assistência Social [15, 6, y] 

 

A. Terceira Idade [1, x, y] 

• Centro De Convivência Da Melhor Idade [11] 

• Lar de idosos local [2] 

 

B. Projetos Sociais [2, x, y] 
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• Projetos com a comunidade [0] 

 

 

7. Localização Estratégica (entre a Serra e o Mar) [11, 5, y] 

 

A. Localização Geográfica [1, x, y] 32 

• Localização estratégica do município entre litoral e serra [16] 

• Localização geográfica do município [12] 

• Desenvolvimento de uma centralidade estratégica de serviços e comércio entre a Serra e a Capital [4] 

 

 

8. Desenvolvimento Social [3, 4, y] 

 

A. Qualidade de Vida [2, x, y] 

• Qualidade de vida [21] 

• Aspecto bucólico da cidade [2] 

• Índide desenvolvimento humano (IDH) diferenciado (+) [3] 

• Bom de morar [1] 

• Famílias que permanem na comunidade [0] 

 

B. Comunitário [1, x, y] 

• Aspectos positivos da população [33] 

➢ Cidade receptiva 

➢ Povo acolhedor 

➢ População 

➢ Povo ordeiro 

➢ Povo solidário 

➢ Povo educado, hospitaleiro 

➢ Povo educado 

➢ Religiosidade participativa 

➢ Povo trabalhador 

➢ Povo educado 

➢ Povo honesto 

➢ Povo acolhedor 

➢ Povo religioso 

➢ Povo voluntário 

➢ Povo acolhedor 

➢ População solidária e comprometida com a cidade 

➢ Bairro bem participativo (Sul do Rio) 

➢ Povo 

➢ União da comunidade (engajamento) 

➢ Hospitalidade do povo de Santo Amaro 



 

 
                                                       Oficina de Planejamento Estratégico Participativo                                       24/10/2018                                                                                                                                                                       
                                                                          Pontos Positivos Repriorizados                                                        Página 6 
 

➢ População acolhedora e hospitaleira 

➢ Boa escola povo trabalhador 

➢ Pessoas (colonos) 

➢ Povo hospitaleiro 

➢ Soliedariedade 

➢ As pessoas 

➢ Educação da população 

➢ Povo hospitaleiro e ordeiro 

➢ População acolhedora 

• Riqueza e diversidade cultural [4] 

• Diversidade cultural [1] 

• Diversidade étnica [1] 

 

C. Capital Social [3, x, y] 

• Entidades filantrópicas [9] 

➢ As entidades filatrópicas constituídas em Santo Amaro funcionam [2] 

• APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) [4] 

• Grupos da terceira idade [3] 

➢ Grupo de idosos [2] 

• ComTur (ativo) Conselho Municipal de Turismo (cidade) [2] 

• Sociedade Civil Organizada, Associações de Bairro (cidade) e a União das Associações de Bairros (cidade) 

[2] 

• Grupo Alcoólicos Anônimos [1] 

• Sindicato dos trabalhadores rurais [1] 

• CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) [0] 

• Pessoas exercem seus direitos em busca de melhorias [0] 

 

 

9. Economia [4, 4, y] 

 

A. Comércio e Serviços [1, x, y] 

• Qualidade do comércio (preços, produtos e atendimento) [38] 

➢ Força e união do comércio [2] 

➢ Comércio de qualidade / Comércio com qualidade e variado / Temos comércio com 

produtos com preço e qualidade [4] 

➢ Comércio com qualidade e preço bom [6] 

➢ Setor de serviços e comércio [2] 

• Povo empreendedor (cervejarias e cachaças artesanais) [5] 

• Excelentes opções de serviços e eventos do comércio com roupa / gastronomia [4] 

• Serviços [1] 

➢ Café do tabuleiro [1] 

• Mão de obra [2] 
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➢ Melhor mão de obra para construção civil [2] 

➢ Mão de obra qualificada [0] 

• Restaurantes [2] 

• Produção de alta costura de qualidade [1] 

 

B. Agricultura e Pecuária [2, x, y] 

• Atividades de Agricultura e Pecuária [41] 

• Criação de animais [1] 

 

C. Emprego e Renda [3, x, y] 

• Diversidade de empregos [2] 

• Desenvolvimento de produção alimentícia regional [1] 

• Geração de empregos pela fábrica de pré-moldados [1] 

• Empresas que trouxeram empregos para o município 0] 

 

D. Potencial de Crescimento Econômico [6, x, y] 

• Possibilidade de crescimento organizado [2] 

• Crescimento da cidade [1] 

 

 

10. Saneamento Básico [14, 4, y] 

 

A. Água Potável (Captação, Tratamento e Abastecimento) [1, x, y] 

• Represa de Pilões [5] 

• Captação da água dos Pilões para abastecimento regional [3] 

• Tratamento de água [3] 

• Água encanada [0] 

• Distribuição de água [0] 

 

B. Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos [2, x, y] 

• Coleta de lixo [2] 

 

 

11. Esporte, Lazer e Cultura [5, 4, y] 

 

A. Lazer [2, x, y] 

• Praças [6] 

➢ Praça da Prefeitura [5] 

➢ Praça Beira Rio [1] 

➢ Praça com pista de skate (cidade) [0] 

• Áreas públicas de lazer municipal [4] 

• Parque aquático [1] 
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• Cachoeira Pilões, turismo e lazer [0] 

• Opções (locais) para realização de eventos disponíveis à comunidade [3 

• Opções diversas para organizações de eventos [0] 

 

B. Prática de Atividades Físicas e de Esportes [1, x, y] 

• Esporte [45] 

➢ Esportes radicais [42] 

➢ Opções de esportes a cavalo [2] 

• Prática de ciclismo com conexão do município com Palhoça [3] 

• Academia ao ar livre [2] 

• Campo Municipal Centro 1] 

• Cavalgadas [1] 

• Diversidade de modalidades esportivas [1] 

• Pista de skate [1] 

• Rampa de Asa Delta [1] 

• Fazenda do Heriberto como rua para caminhar [0] 

• Aulas de dança nas escolas [0] 

• Campeonato de futebol [0] 

• Escola de futebol [0] 

• Passeio ciclístico [0] 

• Oferta pública de projetos esportivos [1] 

 

C. Cultura [3, x, y] 

• Jornal VIP gerando informações [2] 

• Biblioteca pública [0] 

• CTG (Centro de Tradições Gaúchas) [0] 

 

 

12. Transporte e Mobilidade [10,3, y] 

 

A. Vias Públicas [2, x, y] 

• Acessos viário de qualidade [0] 

• Avenida Beira Rio [7] 

• BR-282 [3] 

• Proximidade da cidade com as BR-282 e BR-101 [2] 

• Ruas pavimentadas [3] 

• Ligação asfáltica [0] 

• Ponte que liga Poço Fundo com Caldas [2] 

 

B. Transporte Escolar [1, x, y] 

• Transporte escolar [7] 
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C. Estacionamento no Centro [5, x, y] 

• Vagas para carros aumentada, sistema binários [0] 

 

D. Mobilidade facilitada em áreas planas [2, x, y] 8 

• Topografia do município [2] 

➢ Beleza da topografia é propicia ao transporte em vários aspectos [2] 

➢ Deslocamentos facilitados pela topografia plana da região [0] 

 

E. Transporte Coletivo [1, x, y] 

• Trânsito da cidade facilitado sem filas [2] 

• Corredores de Transporte Coletivo Metropolitano [7] 

 

13. Ordenamento Territorial [13,2, y] 

 

A. Indústria [1, x, y] 

• Desenvolvimento de área industrial [6] 

 

B. Centro do Município [2, x, y] 

• O centro é um local de fácil acesso a serviço do comércio e das localidades [5] 

 

C. Área Rural [3, x, y] 

• Temos área rural [4] 

• Zoneamento rural local [1] 

 

D. Revitalização de Caldas [4, x, y] 

• Revitalização de Caldas [2] 

 

E. Atendimento à legislação de Parcelamento do Solo Urbano [5, x, y] 

• Construção urbana pela lei 6.766 [3] 

 

F. Porte dos Empreendimentos [6, x, y] 

• Ausência de edificações extremamente altas [1] 

• Ausência de mega empreendimentos no município [1] 

 

G. Ausência de Assentamentos Precários [7, x, y] 

• Sem favelas [1] 

 

H. ÁreaS Públicas [8, x, y] 

• Área no Sul do Rio desapropriada para o esporte [1] 
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14. Patrimônio Histórico e Cultural [2, 2, y] 

 

A. Patrimônio e Cultura Religiosos [1, x, y] 

• Festas religiosas [24] 

➢ Festa do Divino [6] 

➢ Temos a maior Festa do Divino Espírito Santo no estado [5] 

➢ Maior Festa do Divino [4] 

➢ Características socioculturais (festas religiosas) [5] 

➢ Festas de igreja [3] 

• Igreja Matriz [6] 

• Igreja, Conventinho e Corais [4] 

• Beleza da Igreja Matriz [4] 

• Conventinho / Corais [4] 

• Coral [3] 

• Cantoria do divino [2] 

• Coral, tradição por cultura, festas populares, bandas [3] 

• Novenas e festas locais [3] 

• Novenas do Divino [0] 

• Características socioculturais (patrimônio religioso) [5] 

• Tradição das batidas do sino da Igreja Matriz católica [0] 

• Frei Hugolino [0] 

• Religiosidade [6] 

• Aspectos positivos da população [3] 

• Igrejas / Conventinho [6] 

➢ Boa conservação e manutenção das igrejas [1] 

➢ Lugares, como Igreja, hospital, conventinho, corais e florestas [4] 

➢ Salão da igreja [1] 

➢ Igreja Matriz [0] 

• Religiosidade [1] 

• Diversidade de etnias religiosas [1] 

 

B. Patrimônio Cultural [2, x, y] 

• Banda municipal [17] 

• Preservação das tradições culturais, banda, festa divino, milho, Caldas [6] 

• Características socioculturais (banda municipal) [5] 

• Tradição, cultura e religiosidade [2] 

• Cultura banda, coral, festas [1] 

• Cidade de Santo Amaro é uma marca reconhecida no Estado [2] 

• Festas populares [20] 

➢ Festa do Milho Verde [3] 

➢ Festas tradicionais [2] 
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➢ Festas comunitárias [0] 

➢ Festividades [2] 

➢ Calendário de festividades do município (festa de rodeio, carnaval de rua, Festa do Divino, 

...) [5] 

• Cultura religiosa [0] 

• Potencial cultural [4] 

 

C. Patrimônio Histórico [3, x, y] 

• Características socioculturais (patrimônio histórico) [5] 

• Nossa história [4] 

• Ligação histórica com a Família Imperial [3] 

• Boa colonização [2] 

• Orgulho da colonização Portuguesa e Alemã [2] 

• História do município: Dom Pedro II e Princesa Isabel [0] 

• Fontanário em Caldas [2] 

• História de Caldas preservada (Dom Pedro II) [2] 

 

D. Gastronomia [4, x, y] 

• Gastronomia [11] 

➢ Gastronomia de qualidade [2] 

➢ Gastronomia local [4] 

➢ Gastronomia (milho, cuca, pão de milho) [1] 

➢ Gastronomia variada [1] 

 

 

15. Administração Pública [12,1, y] 

 

A. Localização da Sede da Prefeitura [1, x, y] 

• Localização atual da Prefeitura [23] 

➢ Prefeitura e órgãos públicos no centro da cidade [5] 

➢ Centro administrativo central [3] 

• Acesso fácil ao serviço público [3] 

➢ Disposição dos serviços públicos [1] 

➢ Prefeitura com acesso facilitado [1] 

 

 


