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Respostas às perguntas propostas na 9a Oficina Comunitária 

06 de Novembro de 2018 

 

Transporte e Mobilidade 

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

- Transporte entre bairros mais horários, carros apropriados ao bairro. Pontes de ligação entre 

bairros aproveitando o potencial paisagista. Mais pontes. 

- Transporte coletivo interbairros. 

- Planejamento viário (ruas e pontes). 

 

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

- Padronização das calçadas através da legislação do município, e fiscalização respeitando os 

recuos. Fazendo ciclovias. Alargamento da reta dos Pilões com ciclovias, passeios e calçadas 

adequadas. 

- Uma campanha de conscientização dos moradores para o benefício em prol do bem comum. 

Após a campanha, a Prefeitura aplicar a legislação vigente. 

 

C. Como aproveitar os recursos naturais para implementar áreas de calçadas, passeios e ciclo-

vias? 

- Plantação de árvores, jardins, floreiras, ambientes agradáveis parceria com a iniciativa pri-

vada. 

- Com infraestrutura adequada com criação de academias ao ar livre (com projetos público/pri-

vado) 

- Utilizar as APPs para as construções de calçadas e ciclovias. 

 

 

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? 

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

ficação ambiental. 

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

- Que o empreendedorismo atenda a legislação vigente e os preceitos emanados pelo plano dire-

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

cursos hídricos e mitigar os conflitos ambientais? 

- Atender a legislação dando condições aos moradores locais para viverem em harmonia com as 

áreas de preservação. 

- Estabelecer a compensação ambiental nas áreas degradadas. 

 

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

 

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

ção de conflitos ambientais? 

- Com uma boa infraestrutura com a aplicação da legislação. 

 

 

 

Saneamento Básico 

 

A. Como a aplicação da legislação sobre o Parcelamento do Uso do Solo podem contribuir para 

o desenvolvimento de um sistema de drenagem e tratamento de esgoto? 

- A lei de parcelamento do solo deve especificar área reservada, respeitando o recuo, e por 

onde vai passar a rede pluvial. 

 

 

B. Como o manejo de resíduos sólidos podem contribuir com o sistema de esgotamento sani-

tário? 

- Coleta seletiva dos resíduos sólidos para contribuir com o esgotamento sanitário. 

 

C. Como o planejamento e a gestão de vias públicas podem contribuir com o desenvolvimento 

da rede do sistema de drenagem e esgotamento sanitário? 

- Investimento na qualificação da mão de obra especialização. 

 

Ordenamento Territorial 

 

A. Como as áreas de preservação e conservação, especialmente a dos rios, podem contribuir 

para evitar a ocupação desordenada e promover a integração do território? 

- O poder público construir praças, academias, calçadas, ruas e plantio de árvores, assim evi-

tando a ocupação irregular. 
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B. Como aproveitar áreas públicas para instalação de cemitérios, crematórios e casas mortuá-

rias de forma qualificada, e articuladas com áreas verdes e de lazer? 

- Tornar público a localização das áreas verdes disponíveis no bairro. 

- Combater os loteamentos clandestinos. 

 

C. Como usar o sistema viário e o potencial de desenvolvimento do transporte público coletivo 

para promover a integração do território? 

- Eliminar o monopólio do transporte coletivo com novas conceções. 

 

D. Como aproveitar as áreas rurais e as áreas industriais para evitar a ocupação desordenada? 

- Definir as áreas onde são rurais e industriais e urbano. Implantando a regulamentação das 

leis vigentes. 

 

E. Como aproveitar a baixa disparidade social e a menor pressão imobiliária para promover 

uma ocupação mais ordenada do território? 
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