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Respostas às perguntas propostas na 10a Oficina Comunitária 

07 de Novembro de 2018 

 

Transporte e Mobilidade 

 

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

- Melhorias da infraestrutura viária nas vias já existentes. (reabrir) 

- Transportes coletivos entre bairros, aumento do número de pontes sobre rios. 

 

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

- Aproveitar novos loteamentos para promover a conectividade viária. 

- Estabelecer padrões das calçadas e passeios.  

- Fiscalizar as obras, implementar campanhas favorecendo quem padroniza a calçada antiga. 

 

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

vias? 

- Criação de uma rótula para ligar o bairro São Francisco com o bairro Sítio de Dentro. 

- Ciclovias às margens do rio Cubatão. Do bairro São Francisco ao Centro. 

 

D. Como aproveitar a tranquilidade, segurança e a qualidade de vida para promover o trans-

porte por bicicletas e as calçadas? 

- Criando infraestrutura. 

- Construção de ciclovias 

- Instalação de bicicletários no Centro. 

- Boa iluminação pública. 

 

E. Como estruturar o sistema viário para promover o desenvolvimento de diferentes modos de 

transporte e da mobilidade urbana como um todo? 

- Alargamento das vias. 
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- Integrar o sistema de transporte coletivo inter bairros com inter municipal. 

- Ampliar os horários de ônibus, implantar aplicativo de táxi. 

 

 Ordenamento Territorial 

 

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

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

- Fazendo respeitar o plano de manejo. 

- Fiscalizando. 

- Acesso facilitado a lei. 

- Construção de pontes, ciclovias. 

 

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? 

- Elaborando projeto para ampliação dos cemitérios com capacidade de expansão. 

- Incentivar a cultura de cremação. 

- Instalação de cemitérios, crematórios atendendo a legislação municipal. 

 

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

tivo para promover a integração do território? 

- Criação de transporte inter bairros e um terminal rodoviário. 

- Criar sistema coletivo e integrar entre bairros e circular. 

- Interligar o sistema viário entre os bairros do município. 

 

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

- Fiscalizando. 

- Mais participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

- Fortalecendo a fiscalização, exigindo o cumprimento das leis. 
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E. Como aproveitar a baixa disparidade social e a menor pressão imobiliária para promover 

uma ocupação mais ordenada do território? 

- Criação de áreas próprias para amenizar a chegada de imigrantes. 

- Regulamentação e fiscalização para promover uma ocupação mais ordenada. 

 


