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Respostas às perguntas propostas na 8a Oficina Comunitária 

05 de Novembro de 2018 

 

Turismo 

 

A. Como aproveitar os potenciais e fontes termominerais e a paisagem de natureza preservada 

para fomentar o turismo? 

- Atraindo investidores com foco na preservação ambiental. 

- Atrair investidores com o potencial hidromineral com foco da saúde. 

- Programa de incentivo às atividades, e divulgação em massa nos meios de comunicação deste 

potencial. 

- Distribuição de água para investidores. 

 

B. Como os empreendimentos de pequeno e médio porte e operações de revitalização urbanís-

tica podem contribuir para o desenvolvimento do turismo? 

- Promovendo a divulgação do potencial turístico do município. 

- Que o município desenvolva um plano de manutenção permanente das áreas revitalizadas. 

- Distribuição de água termal para todo o bairro, para investimentos em pequenas pousadas, 

clínicas, hotéis, casas de banho, parque temáticos. 

 

C. Como a valorização do patrimônio histórico-cultural podem contribuir para o desenvolvi-

mento do turismo? 

- O município fará investimento de forma permanente no patrimônio. 

- Fazer inventário do patrimônio histórico-cultural do município. 

- Museu retratando nossa história; 

- Incentivo à jardinagem, paisagismo, arquitetura com tema imperial em comércios ou resi-

dências. 

 

D. Como utilizar o planejamento e a gestão participativos do município (Ex.: ConTur, Comitê e 

Bacias, Futuro Conselho da Cidade, Plano de Turismo, ...) podem incentivar o desenvolvi-

mento turísitco? 

- Intercambiando as normas de cada um. 

- Promover uma unificação dos objetivos e o intercambio das normas existentes entre os mes-

mos. 

- Integração entre as gestões participativas e a sociedade. 

- Conscientização da responsabilidade da criação, execução e manutenção do desenvolvi-

metno ambiental. 
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Meio ambiente 

 

A. Como o empreendedorismo e potenciais turísticos, ecológicos e termominerais podem contri-

buir com a preservação dos recursos hídricos e com a mitigação dos conflitos ambientais? 

- Isenção de impostos, conforme tabela elaborada diante do grau de impacto, reservando parte da receita 

gerada para investir, com medidas mitigatórias; 

- Água termal ser distribuída no bairro para as edificações existentes, para fins comerciais. 

- Investindo na qualificação de mão-de-obra na educação e no investimento de recursos na qualificação 

ambiental. 

- Implementar a educação ambiental nas escolas em todo o município. 

 

B. Como aproveitar as atividades agropecuária e a demarcação da área rural para preservar os re-

cursos hídricos e mitigar os conflitos ambientais? 

- Estabelecer a compensação ambiental em locais degradados no município que a compensação do dano 

ambiental seja compensada no município. 

- Maior fiscalização por parte da prefeitura 

- Criar uma forma de pagamento para os produtores de água. 

 

C. Como conciliar as áreas para práticas de esporte e lazer com a preservação de recursos naturais? 

- Estimular desde à educação infantil, na disciplina de educação física, atividades de esporte e lazer e 

noções de preservação ambiental. 

- Identificar no Plano, áreas passíveis de construção de equipamentos públicos. 

 

D. Como valorizar a paisagem natural para fomentar a preservação dos recursos naturais e mitiga-

ção de conflitos ambientais? 

- Controle de espécies exóticas invasoras. 

- Poda e controle de árvores que apresentam risco. 

- Estímulo ao paisagismo com plantas nativas. 
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- Aplicação da legislação / Fiscalização ambiental. 

- Qualificação de equipe fiscalizadora. 

 

 

 

Transporte e Mobilidade 

 

 

A. Como fomentar as integrações entre os bairros e gerar um território mais conectado? 

- Transporte circular interbairros. 

- Criação de terminais integrados entre bairros. 

- Criação/Abertura de estradas, oficializar acessos existentes entre bairros. 

 

B. Como aproveitar os recursos naturais para implementar áreas de calçadas, passeios e ciclovias? 

- Incentivo fiscal aos confrontantes de ruas para cederem maior espaço em seus imóveis, para a mobili-

dade pública. 

- Implementar parque linear pontes de ligação entre bairros, aproveitando o potencial paisagístico. 

- Parque linear acompanhando a Bacia do Rio Cubatão, Rio Matias, Rio Forquilhas, Rio dos Bugres, dentro 

da legalidade. 

 

C. Como fomentar a qualificação e padronização das calçadas, passeios e ciclovias? 

- Aplicação das normas 

- Que seja exigida a aplicação das normas existentes no código de obras. 

- Incentivo fiscal aos confrontantes de ruas para cederem maior espaço em seus imóveis, para a mobili-

dade pública. 

 


