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Respostas às perguntas propostas na 6a Oficina de Planejamento Estratégico Participativo 

24 de outubro de 2018 

 

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? 

- Sendo módulos de gestão territorial dessas áreas. 

- Sendo marcos regulatórios de uso comum e de lazer, com viés ecológico, sendo monitoradas e 

fiscalizados pelo poder público e sociedade. 

- Punição severa para o proprietário que comercialize e/ou ocupação desordenada inclusive com 

multa. 

- Punição severa ao agente nocivo às áreas ribeirinhas e APP, seja PF ou PJ. E/ou produtores de 

ocupação desordenada e ilegal. 

- Implementar pelo município as diretrizes estabelecidas no plano de ger. de rec. hídricos. (Comitê de 

Bacias) 

 

B. Como aproveitar a localização geográfica de Santo Amaro, entre a Serra e o litoral, para evitar a 

ocupação desordenada e promover a integração do território? 

- Criar atrativos, oportunidades e políticas para atração do público transitório nas BRs, aeroporto e 

portos. 

- Propor projetos para que a BR 282 seja um polo de oportunidade de renda, empregos e negócios, 

sem atravancar a mobilidade. 

- Pensar e propor políticas de mobilidade com as cidades limítrofes e da Grande Florianópolis. 

- Fiscalização, para a ocupação de áreas com declividade menor/inferior a 30%. 

- Fiscalização na criação de loteamentos. 

 

C. Como a localização dos comércio e serviços e o Centro do Município podem promover a 

integração do território? 

- Sendo uma ferramenta ao encantamento e fidelização junto aos consumidores das demais 

localidades. 
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- Discutir a descentralização do comércio com criação de atrativos. 

- Discutindo a potencialidade do próprio comércio. 

 

D. Como aproveitar áreas públicas para instalação de cemitérios, crematórios e casas mortuárias 

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

- Cemitérios em todas as localidades com viabilidade sanitária, legal, territorial. 

- Criação de estudos de viabilidade e impacto aos crematórios, inclusive “PET”.  

- Centro municipal, uma espécie de “central da passagem” com jardim, área de oração, convivência. 

(Funerária/Floricultura...) 

- Incentivos fiscais para a instalação de crematório. 

 

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

para promover a integração do território? 

- Implantação, incentivo do transporte coletivo interbairros. 

- Criação de novas vias, já planejadas para o uso comum e ordenado para veículos, ciclistas e 

pedestres. 

- Criação de um terminal, bolsões de estacionamento, bicicletários, ciclovias interbairros. 

 

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

- Multa/punição severa ao titular da matrícula do imóvel promotor de irregularidades. 

- Legislação definida e clara para a manutenção dessas áreas. 

 

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

ocupação mais ordenada do território? 

- Estimular a manutenção das características de cada localidades/bairros e suas identidades. 

- Atualização e implantação do Plano Diretor Municipal. 

 

 

Transporte e Mobilidade 
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A. Como aproveitar a tranquilidade, segurança, a iluminação pública e a qualidade de vida do 

Município para promover o transporte público coletivo, o transporte por bicicletas e as 

calçadas? 

- Incentivo do poder público para que os particulares ofereçam soluções que contribuam com o 

transporte em geral (isenção de impostos como exemplo). 

- Revitalização no Centro. 

- Criação de ciclovias. 

- Ligação interbairros e municípios vizinhos. 

 

B. Como aproveitar a localização geográfica para promover o transporte público coletivo de 

qualidade? 

- Instalação de um terminal de integração do poder público intermunicipal. 

- Construção de terminal de ônibus em local adequado. 

- Implementação do transporte integrado. Macro regional. 

 

C. Como aproveitar as áreas planas do município para promover o desenvolvimento de diferentes 

modos de transporte e da mobilidade urbana como um todo? 

- Instalação de ciclovias. 

- Estabelecimento de projetos de uso e ocupação do solo contempla a interconexão. 

- Criação da avenida Beira Rio Sul. 

- Criação de ciclovias... 

 

D. Como organizar o sistema de vagas de estacionamento no Centro do Município de modo a 

qualificar o trânsito? 

- Implantação do sistema rotativo incentivando a instalação de estacionamentos privados. 

- Criação de vagas rotativas (zona azul, verde, amarelo, bem como estacionamento em um lado 

somente da via! Em diagonal 

 

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

transporte e da mobilidade urbana como um todo? 
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- Implementação do transporte público interbairros. 

- Incentivar o uso de transportes alternativos. 

- Centralizar no terminal intermunicipal o estacionamento para bicicletas, motos e carros. 

- Sistema de integração de vários modais de transporte. 

- Criação do plano viário municipal. Priorizando o pedestre. 

 

F. Como aproveitar o potencial desenvolvimento do transporte público coletivo para melhorar o 

trânsito e a disponibilidade de vagas no Centro? 

- Estimular a redução de uso do transporte particular fomentando o uso do transporte coletivo. 

- Transporte público melhor equipado. 

- Criação de interbairros. 

 

 

Economia 

 

A. Como aproveitar o potencial turístico para gerar emprego e renda? 

- Acesso nos pontos turísticos  

- Divulgação  

- Infraestrutura. 

- Inserir na rede de ensino a qualificação dos agentes. 

- Investir na divulgação do massiva potencial turístico do município. 

 

B. Como aproveitar a localização geográfica para gerar emprego e renda, bem como fomentar as 

atividades industriais e agropecuárias? 

- Região metropolitana Pé da Serra Política fiscal/incentivo. 

- Turismo ecológico com roteiro para os turistas definir produtos. 

- Incentivando à agropecuária no viés da permacultura e as atividades industriais de baixo impacto 

ambiental. 
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C. Como aproveitar a área rural e os recursos naturais propícios para desenvolver a agropecuária, 

combater a evasão do campo e gerar emprego e renda? 

- Valorização da agricultura familiar e do espaço rural, gera economia. 

- Incentivo à agricultura 

- Geração de renda 

- Uso da tecnologia nas áreas rurais. 

- Incentivar à prática do turismo rural. 

 

D. Como potencializar a geração de emprego e renda no Centro do Município? 

- Comércio saturado/falta potencial  

- Quebra do monopólio patriarca que engessa a economia. 

- Mobilidade urbana  

- Incentivo fiscal  

- Valorizar o patrimônio e as belezas naturais. 

- Ampliação do horário do comércio e oferta de atrativos culturais. 

 

E. Como aproveitar o potencial crescimento econômico, as áreas planas e os recursos naturais para 

gerar emprego e renda? 

- Criando espaços para indústria 

- Legislação para trazer mais empresas.  

- Falta infraestrutura 

 

F. Como utilizar o potencial do transporte público coletivo e das áreas planas, que facilitam a 

mobilidade, para fomentar a instalação de indústrias e gerar emprego e renda? 

- Vias de acesso/bairros ordenação das atividades econômicas  

- Ampliação de horários de ônibus. 

- Criação do transporte público interbairros.  

- Definir a zona industrial. 


