
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO SINTESE 

CONSULTAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DE ITAPEMA 

03 DE JUNHO A 11 DE JUNHO 2014 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIRRO ILHOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Resumo das Propostas – ILHOTA 

 

Total de propostas Bairro Ilhota: 80 
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Ilhota - Resumo das propostas



 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Possibilitar a construção de hotéis na orla do bairro 
através de incentivos fiscais ou mudanças nos índices 
construtivos. Evitar o sombreamento na praia. 

4 36,36 5 

Fortalecimento de uma "via gastronômica" e maior 
publicidade dos estabelecimentos já existentes 

3 27,27 3,75 

Criação de espaços no bairro para alojamento de 
pequenas empresas ou empresas não-poluidoras 

3 27,27 3,75 

Criação de um centro comercial no bairro 1 9,09 1,25 

Total 11 100,00 13,75 

Propostas: 

1. Abertura de um centro comercial no bairro. 

2. Bairro ilhota poderia abrigar hotéis em sua orla. Já temos os restaurantes mais 
famosos da cidade e pela ótima localização, poderiam construir ótimos hotéis e 
com fácil acesso pela BR e vista para o mar. E principalmente gerando mais 
emprego para o bairro. 

3. Construções de hotéis, restaurante e similares p/ fornecimento de mais 
empregos. 

4. Desenvolvimento de pequenas empresas diferenciadas, (não só indust.) Não 
poluidoras e prestadoras de serviço. 

5. Espaço para alojamento de empresa para o desenvolvimento do bairro. 

6. Fortalecer a orla do bairro ilhota como via gastronômica. 

7. Fortalecimento de uma via gastronômica e hotelaria (perfil dos moradores: 
trabalho. Em hotéis, const. Civil, restaurante) 

8. Incentivos à implantação de pequenas empresas, pequenas indústrias não 
poluidoras, e montadores em geral.  

9. Incentivos à instalação de edificações voltadas à hotelaria e a restaurantes 
(gastronomia) – na forma de imposto, índices construtivos 

10. Maior publicidade do centro gastronômico do bairro. 

11. Possibilitar a instalação de hotéis na orla. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Criação de áreas de lazer (parques e praças), para todas 
as faixas etárias, inclusive ginásios de esporte. Destinar a 
área da antiga escola para tal fim. Área de esporte para 
skate e oficinas culturais (arte, pintura, dança, etc) 

5 21,74 6,25 

Ampliar a mão de obra qualificada através da 
implantação de cursos profissionalizantes ou incentivo ao 
ensino superior com foco nas áreas potenciais de 
desenvolvimento econômico do bairro: turismo e 
hotelaria, gastronomia. Incluir cursos para outras áreas 
profissionais. 

5 21,74 6,25 

Educação para o incentivo do uso de meios de transporte 
como a bicicleta e o transporte coletivo 

1 4,35 1,25 

Destinação de locais para a construção de escolas, 
creches e hospitaisconforme órgãos competentes (ONU, 
MEC, OMS...) 

2 8,70 2,50 

Suprir a demanda dos postos de saúde com mais médicos 
e especialistas (pediatria e ginecologia) 

1 4,35 1,25 

Creche em tempo integral e também período noturno 
para famílias que trabalham no comércio/restaurantes 

1 4,35 1,25 

Implantação de postos de segurança pública/ aumentar o 
monitoramento/definir uma política de segurança 

5 21,74 6,25 

Isenções fiscais para escolas profissionalizantes ou de 
ensino médio que se instalarem no bairro 

1 4,35 1,25 

Área da associação de moradores - espaço vago e 
extenso. Destinar uma parte para construção de prédio 
público para saúde. E a outra parte para área de lazer. 

1 4,35 1,25 

Criação de áreas que visem o futuro, em seus respectivos 
eixos temáticos.  (copiar) 

1 4,35 1,25 

Total 23 100,00 28,75 

Propostas: 

1. Praças públicas, área de convívio para resgatar e valorizar a cultura local, regional 

2. Ampliar a mão de obra qualificada através da implantação de cursos 
profissionalizantes ou incentivo ao ensino superior com foco nas áreas potenciais 
de desenvolvimento econômico do bairro: turismo e hotelaria, gastronomia 

3. Área da associação – espaço vago e extenso. 

4. Aumento e isenção de escola de segundo grau com nova escola pois a maioria 
dos empregos do bairro são na área de hotelaria, gastronomia e construção civil. 

5. Creche tempo integral p/ criança que as mães que trabalham a noite. 

6. Criação de espaços que visam o futuro 10 anos. 

7. Definição de áreas p/ lazer infantil; lazer adulto, parques e praças com instalação 
imediata. 

8. Definição de uma política da segurança p/ a zona 3 e p/ a zona 1. 



 

 

9. Destinação de locais específicos para instalação de unidades de saúde e escolas 
para adequação da demanda e estrutura de acordo com os padrões sugeridos por 
órgãos competentes (onu, oms, mec, etc) 

10. Destinação de locais específicos para instalação de unidades de saúde e escolas 
para adequação da demanda e estrutura de acordo com os padrões sugeridos por 
órgãos competentes (onu, oms, mec, etc) 

11. Educação para o incentivo à utilização de meios de transporte alternativos 
(transporte coletivo, bicicletas, etc); humanização da cidade 

12. Escola técnica: gastronomia (incentivos) – p/ outros profissional também 

13. Implantação de postos de segurança. 

14. Implantação de quadra de lazer, área de lazer (específica p/ crianças) 

15. Incentivos à cursos profissionalizantes voltados à hotelaria e gastronomia, e à 
serviços em geral. 

16. Local com função social para famílias exemplo parque para crianças, quadra de 
esportes. 

17. Local com função social para famílias exemplo parque para crianças, quadra de 
esportes. 

18. Monitoramento para segurança. 

19. Monitoramento para segurança. 

20. Posto avançado de segurança, policial ou guarda municipal. 

21. Qualificar mão de obra local para as atividades acima citadas. 

22. Qualificar mão de obra local para as atividades acima citadas. 

23. Saúde: falta de pediatra (pelo menos atendendo x na semana) atender a 
demanda da população local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
total 

Curso de rios como "esgoto a céu aberto".  1 9,09 1,25 

Colocar saneamento básico onde não há. Implantação de uma 
rede de coleta de esgoto e tratamento.Destinação de áreas 
específicas mais baixas das microbacias do bairro para este fim, 
conforme estudo do plano municipal de saneamento básico. 

1 9,09 1,25 

Remover esgoto que desemboca na praia 2 18,18 2,50 

Reuso de água para abastecimento na alta temporada (verão) 1 9,09 1,25 

Preservação das nascentes dos rios 1 9,09 1,25 

Regularização das áreas de APPsobretudo daquelas que constam 
no decreto 87/2012 

1 9,09 1,25 

Regularizar a pavimentação de acordo com as redes de esgoto 1 9,09 1,25 

Abertura da foz do rio à beira mar c/ estudo de um programa de 
dragagem do leito, incluindo a revisão da passagem inferior da 
galeria sob a BR-101, com execução das obras de melhoria p/ se 
ajustar a um programa de revisão da macrodrenagem da zona 3 
do bairro e eliminação das cheias 

2 18,18 2,50 

Recuperação e verificação da água residual 1 9,09 1,25 

Estudo oceanográfico do movimento da areia da orla para evitar 
avanço da erosão com a abertura da foz do rio e solução para 
drenagem das águas pluviais que desaguam na praia 

   

Utilização dos instrumentos existentes no Estatuto das Cidades (e 
demais normativas) para regularização das edificações presentes 
em áreas de APP 

   

Total 11 100,00 13,75 

Propostas: 

1. Abertura da foz do rio à beira mar c/ estudo de um programa de dragagem do 
leito p/ se ajustar a um programa de revisão da macrodrenagem da zona 3 do 
bairro e eliminação das cheias. 

2. Abertura da foz do rio p/ diminuição das enchentes na zona 3 do bairro com o 
aumento da seção transversal do rio na descarga à beira mar. Talvez com o uso 
de algum artificio com o molhe de pedras ou recife artificial de areia com tecido 
geotextil.   

3. Foram apontadas situações em que esgoto aberto é considerado cursode rio 

4. Preservação das nascentes do rio. 

5. Regularização da pavimentação de acordo com as redes (esgoto) 



 

 

6. Regularização de áreas de app (p/ até poder regularizar os impostos) 

7. Remover os esgotos que são desembocados na praia, poluindo-a. 

8. Reuso de água para que na alta temporada não falte água e prejudique todos os 
moradores. 

9. Saneamento de esgoto, não há. 

10. Urgente recuparação e verificação da qualidade de água residual jogada no rio 
sem nenhum tratamento de efluentes. 

11. Urgente recuperação dos residuos de esgoto que caem no rio local pois a 
poluição à beira mar está absurda.  

 

 

 

 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Esgoto da cidade vizinha é despejado no mar através do 
rio que passa pelo território municipal de Itapema 

1 100,00 1,25 

Levar em consideração o abastecimento público no qual o 
município de Itapema fornece para o município de 
Balneário Camboriú (Ilhota/Estaleirinho) 

   

Possibilidade de retificação do curso d’água que deságua 
no bairro Ilhota e nasce no bairro Estaleirinho. Busca de 
solução junto ao município de Balneário Camboriú para o 
tratamento de esgoto neste local.  

   

Total 1 100,00 1,25 

Propostas: 
 

1. Esgoto da cidade vizinha é despejado no mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO   

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 
total 

Definição de áreas especiais de interesse social p/ 
permitir/facilitar a regularização fundiária - programa municipal 
de regularização dos terrenos, para combater o processo de 
"favelização" 

6 42,86 7,50 

Melhora da infraestrutura do bairro 2 14,29 2,50 

Maior fiscalização fundiária inclusive em áreas de morrose 
seguindo legislação vigente 

3 21,43 3,75 

Definição das atuais locações das drenagens pluviais (e antigos 
rios) como drenagem artificial em galeria aberta p/ a 
regularização das edificações dentro dos recuos de 15m por causa 
do alto índice de casas neste alinhamento. Criar um programa de 
transferência de potencial construtivo para desapropriação das 
áreas irregulares ocupadas até entrada de vigência da lei. 
Seguindo a legislação vigente.  

1 7,14 1,25 

Novas construções multifamiliares com coleta de água da chuva e 
outros mecanismos de sustentabilidade 

1 7,14 1,25 

Bairro pequeno - não há espaço para novas construções 1 7,14 1,25 

O bairro não é pequeno. Tem espaço para novas construções.    

Total 14 100,00 17,50 

Propostas: 



 

 

 

2. Bairro pequeno não há espaço p/ novas construções. 

3. Construção sem que haja documentação, talvez uma deficiência na fiscalização. E 
os terrenos aqui não há documentação legal a maioria tem de entrar com uso 
capião. 

4. Definição das atuais locações das drenagens pluviais (e antigos rios) como 
drenagem artificial em galeria aberta p/ a regularização das edificações dentro 
dos recuos de 15m por causa do auto índice de casas neste alinhamento. 

5. Definição de áreas especiais de interesse social p/ permitir/facilitar a 
regularização fundiária 

6. Maior fiscalização nas construções da beira rio em costas 

7. Melhora da infraestrutura do bairro. 

8. Melhora da infraestrutura do bairro. 

9. Novas construções multifamiliares com coleta de água da chuva e outros 
mecanismos de sustentabilidade 

10. Regularização fundiária (principalmente no bairro ilhota) 

11. Um programa municipal de regularização dos terrenos sem escritura no bairro, 
buscando a diminuição da evolução do processo de favelização que está 
evoluindo muito no bairro. 

12. Uma ação para legalizar os terrenos no bairro. 

13. Uma ação para legalizar os terrenos no bairro. 

14. Verificar construção irregular no morro. 

15. Verificar construção irregular no morro. 
 

 

 

MOBILIDADE URBANA 

Proposta Quantidade % do eixo 
% do 
total 

Não há calçadas/construir calçadas padronizadas com 
acessibilidade/dar mais segurança ao pedestre. Mobiliário 

urbano padronizado. 
4 22,22 5,00 

Poucas linhas e horários de ônibus/reestruturar o sistema 
de transporte/confecção de um plano de mobilidade para 
Itapema/diminuição do deslocamento por 
automóvel/transportes alternativos (VLT...) 

5 27,78 6,25 

Único acesso pela BR-101/criação de acesso 
secundário/implantação das marginais BR-101 com ciclovias 

2 11,11 2,50 

Criar um padrão para pontos de ônibus e que sejam 
cobertos 

1 5,56 1,25 

Criar ciclovias, com segurança, nas ruas principais 
interligando com o restante da cidade 

2 11,11 2,50 

Acessibilidade à praia do hotel plaza(praia do bairro Ilhota). 
Acessibilidade para a praia em frente ao hotel plaza com 
estacionamento público e abertura da rua existente 

1 5,56 1,25 



 

 

(verificar a rua)para o público 

Remoção do posto da PRF na BR-101, pois atrapalha o 
tráfego.  

1 5,56 1,25 

Estacionamentos em apenas um lado da rua, nas ruas 
principais. Fazer estudo da largura das ruas e fluxo. Ver a 
possibilidade de mão única para escoamento do tráfego. 
Sistemas binários. 

1 5,56 1,25 

Descentralização da cidade havendo a necessidade de 
menores deslocamentos 

   

Asfalto nas ruas que não possuem, contemplando calçadas 
com acessibilidade. 

1 5,56 1,25 

Manter o posto da PRF na br 101 no bairro.    

Não criação de ruas com sentido único (mão única)    

Priorizar pavimentações não-asfálticas (permeabilidade)    

Total 18 100,00 22,50 

Propostas: 
1. Acessibilidade a praia do hotel plaza. Com estacionamento. 

2. Asfalto, onde não tem 

3. Construção de calçadas no bairro ilhota. 

4. Criação de áreas específicas para ciclovias de modo que as mesmas sejam 
implantadas com segurança para o ciclista 

5. Estruturação do sistema de transporte coletivo para o atendimento da população 
como um todo 

6. Estudo das vagas de estacionamento somente em um lado das ruas principais. 

7. Falta de calçadas passeio público. 

8. Isolamento do bairro com o restante da cidade, falta de um acesso secundário ao 
resto da cidade. 

9. Linhas de ônibus com mais horários para o bairro ilhota. 

10. Mão única nas ruas 1208, 1202 c/ calçadas e ciclovias. Dará mais segurança a 
pedestre. 

11. Ônibus: de 1h em 1h 

12. Outro meio de ligação interbairros, já que o único acesso é pela br 101. 

13. Padronização das calçadas com acessibilidade, de modo a incentivar que as 
pessoas andem a pé 

14. Plano de mobilidade urbana específica para o município. 

15. Pontos de ônibus cobertos (padrão). 

16. Prever a organização do bairro de modo que as pessoas precisem se deslocar de 
automóvel o menos possível 

17. Remoção do posto de polícia rodoviário do bairro, pois destrói o transito da br 101 
separando o bairro do restante do município.  

 
 
 
 

 



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Definição de um limite de pavimentos na zona 3 do 
bairro p/ limitar o crescimento populacional. Máximo 
de 3 pavimentos em todo o bairro.  

1 50,00 1,25 

Definir altura máxima em metros 
   

Definição da taxa de ocupação e índice de 
aproveitamento 

   

Estudo de zoneamento para partes específicas do 
bairro 

   

Demolição de obras abandonadas após período pré-
determinado 

   

Respeitar cone de sombreamento 
   

Retirada do cemitério do bairro Ilhota, dando 
localização adequada  

   

Não-retirada do cemitério do bairro Ilhota 
   

Uma vez definido o zoneamento do bairro, região, 
definir o gabarito. Ver se a infraestrutura alcança a 
demanda 

1 50,00 1,25 

Total 2 100,00 2,50 

Propostas: 
 

Definição de um limite de pavimentos na zona 3 do bairro p/ limitar o crescimento 
populacional do bairro. 
Uma vez definida o zoneamento do bairro, região, definir o gabarito. Ver se a 
infraestrutura alcança a demanda 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

BAIRROS  

ALTO DO SÃO BENTO, SERTÃOZINHO E CASA BRANCA 
 



 

 

 

Gráfico Resumo das Propostas – ALTO DO SÃO BENTO, SERTÃOZINHO E CASA BRANCA 

 

 

Total de propostas ALTO DO SÃO BENTO, SERTÃOZINHO E CASA BRANCA: 82 
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Alto do São Bento, Sertãozinho e Casa Branca -
Resumo das propostas



 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Criar parque industrial/ instalação de fábricas / mais 
indústrias / priorizar indústrias não-poluentes 

4 40,00 4,88 

Incentivo às empresas de prestação de serviços 
   

Viabilizar estudo para ver a vocação industrial dos 
bairros 

   

Não criar parque industrial nos 3 bairros 
   

Incentivar as empresas locais que causam grandes 
impactos para se instalarem no parque industrial do 
município (a ser instalado) 

   

Escolas técnicas gratuitas / cursos 
profissionalizantes(infraestrutura, hotelaria, 
construção civil, serviços básicos) 

2 20,00 2,44 

Explorar os pontos turísticos existentes e criar 
novos(explorar a navegabilidade pelo rio bela cruz e 
melhorar a infraestrutura das pontes) / trilhas 
ecológicas nos morros locais, com mirantes naturais 

1 10,00 1,22 

Garantir que o comércio local possua estacionamento 
próprio, sem fazer uso do estacionamento particular 
(não usar a via pública como estacionamento, 
comércio reservar local adequado) 

1 10,00 1,22 

Maior incentivo para as cooperativas de 
reciclagem(não há cooperativas nos 3 bairros) / 
incentivar a formação de cooperativas e espaço físico 
adequado / ver plano regional de gestão de resíduos 
sólidos (diretrizes e diagnóstico) 

1 10,00 1,22 

Criar espaços organizados para o comércio / maior 
incentivo / anel viário para incentivar a integração dos 
comércios locais 

1 10,00 1,22 

Total 10 100,00 12,20 

Propostas: 
1. Analizar a possibilidade de criar área industrial em um dos três bairros 
2. Criação de um parque industrial c/ benefícios as empresas que já se encontram 

instalados no município. 

3. Cursos profissionalizantes 

4. Espaço organizado para instalação do comércio, além de incentivo. 

5. Explorar os pontos turísticos que já existem e criar novos 
6. Garantir que o comércio local possua estacionamento próprio, sem fazer uso do 

estacionamento particular 

7. Incentivo e espaço organizado para instalação de fábricas 

8. Maior investimento nas coorporativas de reciclagem já existentes. 

9. Mais indústria para gerar mais empregos.  



 

 

10. Trazer escolas técnicas gratuitas 
 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Mais unidades de saúde (hospitais, UPAs, postos de 
saúde) / incentivo a clínicas de especialidades/mais 
médicos / atendimento mais humanizado / policlínica / 
maior disponibilidade de exames de alta complexidade / 
colocar em pleno funcionamento a maternidade, com 
infraestrutura adequada 

9 30,00 10,98 

Áreas de lazer e recreação, como centros culturais, 
parques, praças e academias da melhor idade / parque 
natural nas barreiras abandonadas 

5 16,67 6,10 

Incentivo a clubes/parques de lazer privados    

Estruturar potenciais áreas para lazer e recreação / 
reestruturar as já existentes (Casa Branca, Alto São 
Bento e Sertãozinho) / desapropriar áreas privadas para 
instalação de equipamentos públicos de lazer e 
recreação / utilizar os instrumentos do EC para garantia 
de novos espaços públicos 

   

Mais escolas e creches / creches no verão / colônia de 
férias / usar espaços da associação de moradores (todos 
os meses do ano) / creches para todas as idades (6 
meses a 3 anos)/ creches em tempo integral/ rever 
sistema de ingresso às creches 

6 20,00 7,32 

Destinação de uma sede para a associação de 
moradores(Alto São Bento e Sertãozinho) 

2 6,67 2,44 

Mais postos de segurança/postos comunitários/plano 
de segurança / bairro não tem / criação da guarda 
municipal 

3 10,00 3,66 

Saúde prejudicada pelas valas abertas 1 3,33 1,22 

Saúde prejudicada pelo pó das ruas não-asfaltadas 1 3,33 1,22 

Políticas públicas para o analfabetismona região dos 3 
bairros /erradicação 

1 3,33 1,22 

Criação de uma delegacia da mulher 1 3,33 1,22 

Horários noturnos nas escolas para qualificação 
profissional 

1 3,33 1,22 

Total 30 100,00 36,59 

Propostas: 
1. 1 unidade de saúde p/ cada bairro no mínimo 

2. Academia, área de lazer, creches. 

3. Aparelho de lazer e recreação com parques e praças arborizadas. 
4. Associação de moradores para trabalharmos possibilidades e organizar melhor a 

população que aqui vive 
5. Construção de escola para melhor atender a demanda ou ampliação da escola do 

alto são bento. 

6. Construçãode escolas, pois sertãozinho e casa branca não têm 



 

 

7. Criação de área de lazer nos bairros 
8. Criação de creches publicas em todos os bairros que tenha condições de atender 

o nº de habitantes que necessitam utilizar 
9. Criação de escolas p/ atender cada bairro de forma individual na quantidade 

conveniente p/ o nº de moradores do bairro 

10. Criação de ginásio de esportes e de centros culturais 

11. Criação de upa em cada bairro 
12. Delegacia da mulher para que haja um melhor atendimento a mulher vitima de 

violência domestica 
13. EDUCAÇÃO: UMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER OS ALUNOS DE 1º AO 3º ANO 

DO SEGUNDO GRAU. HOJE NO ALTO SÃO BENTO NÃO EXISTE ESCOLA QUE 
ATENDE ESSA FAIXA ETÁRIA SOBRECARREGANDO OS ÚNICOS 2 COLEGIOS 
OLEGÁRIO CENTRO, ANITA MEIA PRAIA 

14. Horários alternativos (noturno) nas escolas dos bairros visando programas de 
alfabetização a adultos e profissionalizantes. 

15. Hospital com maternidade para que possa nascer itapenense sem se deslocar 
para outras cidades. 

16. Hospital de qualidade 

17. Mais creches para atender o déficit nessa faixa etária 

18. O pó nas ruas são muito. Vindo a prejudicar a saúde da população 
19. Plano de segurança pública: que seja feito um plano de segurança pública para 

diminuir e extinguir com as drogas, roubos e mortes e crimes diversos no bairro 
alto são bento 

20. Politicas públicas para tratar das questões do analfabetismo 

21. Posto de saúde casa branca 

22. Posto de segurança para os bairros. 

23. Programa de incentivo a implantação de postos comunitários. 
24. Queremos que o posto de saúde do sertãozinho não fique só na planta, mais que 

se realize, pois o posto do sertãozinho hoje temos 8.000 mil pessoas cadastrada e 
somente temos um médico para atender a demanda. 

25. São muitas as valas abertas prejudicando a saúde 
26. Saúde: uma policlínica ou posto de saúde o alto são bento não possui temos um 

déficit na área da saúde grandioso são 8 mil pessoas apenas um médico que 
atende três bairros. Não conseguimos consulta, remédios, exames mais respeito 
com o cidadão do alto são bento 

27. Trazer uma unidade hospitalar que atenda o município 
28. Uma cede para associações de moradores para o alto são bento, para fazer 

atividades sociais 
 

 

  



 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
total 

Preservação e recuperação dos recursos hídricos/despoluição 
dos rios 

3 17,65 3,66 

Proibir construções nas encostas dos morros    

Macrodrenagem para o bairro(incluir Casa Branca) 3 17,65 3,66 

Saneamento básico / plano municipal de saneamento básico 3 17,65 3,66 

Preservação das áreas verdes da cidade/ preservação das áreas 
de encostas / alto areal 

3 17,65 3,66 

Problemas com a falta de água / plano municipal de 
saneamento básico 

1 5,88 1,22 

Plano de emergência para evitar desastres naturais 1 5,88 1,22 

Unidades de coleta seletiva nos bairros 1 5,88 1,22 

Incentivo ao plantio de árvores frutíferas 1 5,88 1,22 

Preservação da vida silvestre presente na praia grossa e parque 
das capivaras / criação do parque do refúgio da vida silvestre 

1 5,88 1,22 

Total 17 100,00 20,73 

Propostas: 
1. Conasa: a falta de água prejudica a todos nesse bairro em dias de enchente e no 

verão também que seja feito um plano de saneamento básico e água e esgoto 
para que não falte água que antes de tudo haja planejamento para diminuir os 
impactos da poluição no meio ambiente 

2. Criação e proteção de áreas verdes em casa bairro. 

3. Despoluição dos rios – processo educativo. 

4. Drenagem municipal das valas existentes no bairro. 

5. Incentivo ao plantio de árvores frutíferas, devido ao clima favorável 

6. Macrodrenagem 

7. Plano de emergência a fim de evitar cadastros. 

8. Preservação da vegetação e recuperação das áreas desmatadas 

9. Preservação dos mananciais 
10. Preservação e proteção do refúgio de vida silvestre, praia grossa, parque das 

capivaras. 

11. Preservação e proteção dos recursos hídricos do município. 
12. Que o meio ambiente seja respeitado, respeitando as áreas de encostas, não 

desmatando nossos morros, nossa mata atlântica 

13. Saneamento básico 

14. Saneamento básico no alto são bento ligando as ruas com a outra 

15. Saneamento básico. 

16. Tubulação das valas, pavimentação das ruas do bairro 
17. Unidade de coleta seletiva nos bairros da cidade com programa constante de 

educação e conscientização. 
 



 

 

 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Cobrar a pavimentação do Morro do 
Encano (com ciclovia) 

0 0,00 0,00 

Preparar o bairro para receber o fluxo 
da rodovia de ligação com 
Camboriú/Brusque 

   

Criação de um centro esportivo regional    

Criação de um roteiro regional de 
turismo natural (morro do Encano) / 
Estradas-parque 

   

Ampliar ligação Itapema-Camboriú pelo 
alto areal (desenvolver área) 

   

Incentivar outros modais de transporte 
(marítimo, aeromóvel, bicicleta, vlt...) 

   

Total 0 0,00 0,00 

 

  



 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Controle das invasões e construções desordenadasde 
todas as classes sociais, sem distinção 

1 50,00 1,22 

Implantação do “cone de sombreamento” entre as 
edificações e ruas 

   

Residenciais exclusivas, com verticalização limitada a 
locais específicos 

1 50,00 1,22 

Incentivo da implantação de comércios nas edificações 
multifamiliares 

   

Vistorias periódicas em edifícios acima de 5 anos / 
definir vistorias conforme normativas estabelecidas 

   

Total 2 100,00 2,44 

Propostas: 

1. Controle das invasões e construções desordenadas 

2. Residenciais exclusivas, com verticalização limitada a locais especificos 
 

 

  



 

 

MOBILIDADE URBANA   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Calçadas e passeios padronizados, que garantam a 
acessibilidade para todos / calçadas permeáveis 

4 20,00 4,88 

Criação de ciclovias nas principais vias do bairro e que 
liguem ao Centro da cidade / anel cicloviário 

2 10,00 2,44 

Implantação de faixa de pedestres atendendo as 
distâncias necessárias p/ garantir a segurança do 
pedestre e do veículo que circula no local / passagens 
elevadas  

2 10,00 2,44 

Mais asfalto/ asfalto permeável(pavimentação 
permeável) 

3 15,00 3,66 

Mais linhas de ônibus/ priorizar o transporte coletivo / 
mais horários nos bairros / linhas de ligação direta com 
o centro 

2 10,00 2,44 

Incentivar outros modais de transporte coletivos e não-
motorizados (marítimo, vans, aeromóvel, bicicleta, 
skate, patins, longboard, vlt...) / vias adequadas 

   

Construir um terminal urbano    

    

Construir abrigos nos pontos de ônibus / abrigos 
adequados e padronizados 

1 5,00 1,22 

Interligar as vias dos bairros vizinhos 1 5,00 1,22 

Estudos constantes sobre mobilidade urbana 1 5,00 1,22 

Implantação de sistemas binários nas principais vias do 
bairro 

1 5,00 1,22 

Alargamento das principais vias dos bairros    

Adequação da via marginal da BR-101 (ciclovias, 
calçadas, faixa de pedestres, etc.) / ciclovias com 
segurança 

1 5,00 1,22 

Reordenar a numeração das ruas e identificação das 
mesmas / colocação de placas 

1 5,00 1,22 

Incentivo para que os moradores possam fazer os 
passeios dos seus respectivos imóveis com incentivo 
fiscal por um determinado tempo (padrão pré-
determinado). 

1 5,00 1,22 

Total 20 100,00 24,39 

Propostas: 

1. 1 faixa de pedestre na frente da unidade que não fique só no papel 

2. Abrigo de ônibus, nos pontos, que não fique só no papel. 
3. Adequação da av. Margina. (não tem calçada, não tem ciclovia, iluminação 

pública..etc...) 
4. Calçadas com regular espaço para que os pedestres possam transitar, sem 

necessidade de utilização da via reservada aos veículos. 
5. Calçadas e passeios com dimensões que possibilitem a circulação de pelo menos 

duas pessoas sem obstáculos como postes, lixeiras e buracos, pois hoje os 



 

 

moradores circulam pelas ruas tendo em vista esta problemática 

6. Calçadas para pedestre andar adequado 

7. Ciclovia nas ruas principais com ligação ao centro 

8. Criação de ciclovias nas vias principais. (ex: rua 902, 900, 802 e outras) 
9. Criação do sistema binário, priorizando as calçadas e estacionamentos nas vias 

secundárias 
10. Implantação de faixa de pedestres atendendo as distâncias necessárias p/ 

garantir a segurança do pedestre e do veículo que circula no local 
11. Incentivo para que os moradores possam fazer os passeios dos seus respectivos 

imóveis com incentivo fiscal por um determinado tempo (padrão prévio pré-
determinado). 

12. Interligação das ruas dos bairros, especificamente do sertãozinho com o alto são 
bento. 

13. Manter estudos constantes e fiscalização eficientes p/ garantir a mobilidade 
urbana 

14. Obras que todas as ruas sejam asfaltadas. Quero asfalto um serviço bem feito 
para que possamos ter qualidade de vida no alto são bento 

15. Padronização de calçadas garantindo acessibilidade, com mínimo de 2m nas vias 
principais 

16. Pavimentação em todas as ruas ligando uma com a outra evitandoa poeira para 
os moradores são muitos, o movimento 

17. Pavimentação permeável com respeito a acessibilidade (passeio/rampa). 

18. Ponto de ônibus com mais linhas 
19. Priorizar o transporte coletivo, com qualidade, ordenação e com horários  que 

atendam as necessidades da população local 

20. Reordenamento da númeração das ruas e identificação das mesmas 
 

 

  



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Manter no bairro zona residencial e comercial. 1 33,33 1,22 

Melhorar o zoneamento, definindo áreaspara 
multifamiliares e unifamiliares 

1 33,33 1,22 

Incentivar a criação de eixo comercial para construção 
de áreas comerciais 

   

Incentivar usos diferenciados na mesma unidade 
edificável, para utilizar horários diversificados de 
atendimento e aproveitamento das áreas de 
estacionamento (bancos e supermercados, por 
exemplo) 

   

Rever a delimitação dos bairros que não está clara no 
mapa atual 

1 33,33 1,22 

Total 3 100,00 3,66 

Propostas: 

1. Manter no bairro zona residencial e comercial. 

2. Melhorar o zoneamento, definindo áreas 

3. Rever a delimitação dos bairros que não está clara no mapa atual 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bairros VÁRZEA E TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Resumo das Propostas – VÁRZEA e TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS 

Total de propostas VÁRZEA e TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS: 35 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Cursos técnicos (SENAI) 0 0,00 0 

    

    

Total 0 0,00 0 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Criação de espaços públicos para recreação e lazer 
(parques, centros comunitários, áreas para idosos, etc) 

4 33,33 11,43 

Mais médicos para o hospital/ transformar em 
maternidade. Ampliar a maternidade. Melhorar a 
eficiência do hospital (exames de especialidades). 
Adquirir área existente em frente ao hospital. 
Construir novo hospital. reativar a maternidade.  

2 16,67 5,71 

Ampliar e transformar a escola em horário 
integral.Criação de creches em tempo integral. 

1 8,33 2,86 

Aquisição do "campo do grêmio" para criar uma área 
de lazer no local 

1 8,33 2,86 

Criar módulo policial no morro Novo Horizonte. 
Pleitear. Ver possibilidade. 

1 8,33 2,86 

Transformar a casa branca em frente ao hospital: 
passeio ecológico e museu. Seguir o uso de acordo 
com o previsto no Plano Municipal de Cultura. 

1 8,33 2,86 

Utilizar a área da associação de moradores do bairro 
para atividades recreativas e de lazer. Pista de skate. 

1 8,33 2,86 

Castrar os animais abandonados: problema de saúde 
pública. Criação de Hospital Veterinário. Ampliação e 
melhoria do abrigo de animais abandonados e do 
centro de Zoonoses. 

1 8,33 2,86 

Permitir construções de habitação de interesse social 
(vertical). Ver PLHIS. 

   

Permitir condomínios horizontais e verticais. Não 
permitir condomínios horizontais e verticais.  

   

Incentivo para programas municipais de 
regularização fundiária. 

   

Construir centro cultural (casa de cultura)    

Total 12 100,00 34,29 

Propostas: 

Ampliação da escola para torná-la em tempo integral. 

Aprimoramento do hospital para transformá-lo em maternidade. 

Aquisição do campo do gremio como local público para toda cidade usufruir de um 



 

 

espaço de lazer, aproveitando já a tradição do mesmo. 

Aumentar posto de saúde com mais médicos. 

Castração de animais abandonados. 
Criação de espaços públicos (praças, parques p/ reuniões, encontros da comunidade, 
sede para recreação pública (bailes/bingos). 

Criação de um módulo policial no morro novo horizonte. 

Espaço físico p/ centro comunitário. 

Praça para convívio entre famílias. 

Praças p/ lazer. 
Transformação da casa branca em frente ao hospital, como um museu e para passeio 
ecológico. 
Utilização da associação do bairro para desenvolver as atividades recreativas e esportivas 
com: quadra de volei, futebol, parquinho p/ crianças, uma associação com sede que 
possa abrigar oficinas culturais: ballet, inclusão digital, pintura, dança. 

 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do 
total 

Macrodrenagem para as áreas alagáveis e para o Rio do Taboleiro 2 40,00 5,71 

Preservação das encostas próximas à Estrada Novo Horizonte. 
Preservação das outras encostas destes bairros. Fiscalização das 
construções nas encostas. 

1 20,00 2,86 

Utilização das cachoeiras existentes no bairro para trilhas 
ecológicas.  

1 20,00 2,86 

Colocar tubos de esgoto antes da pavimentação ou calçamento. 
Articular com o sistema de tratamento de esgoto. 

1 20,00 2,86 

Não utilização das cachoeiras existentes no bairro para trilhas 
ecológicas 

   

Inibir o plantio de eucaliptos (e demais plantas exóticas) 
próximo (ou acima) às nascentes dos rios e encostas destes 
bairros. Proibir o plantio de eucaliptos (e demais plantas 
exóticas) próximo (ou acima) às nascentes dos rios e encostas 
destes bairros 

   

Criar Fundo de Incentivo para preservação ambiental    

Incentivo ao turismo ecológico.    

Projeto Produtor de Águas para Itapema    

Barragem de contenção de cheias com captação de água    

Total 5 100,00 14,29 

Propostas: 



 

 

1. Colocação de tubos de esgoto antes de se fazer colocação de calçamentos. 

2. Macrodrenagem e ou microdrenagem em áreas de alagamentos do bairro. 

3. Preservação e recuperação de encostas próximo à estrada novo horizonte. 

4. Projeto de macro drenagem p/ rio do tabuleiro. 
5. Utilização das cachoeiras existentes no bairro para serem transformadas como 

trilhas ecológicas. 
 

 

 

  



 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Articulação regional para construção de 
Hospital. Prever área.  

0 0,00 0,00 

Pactuação intermunicipal (convênios e 
consórcios) para uso do hospital por 
moradores de outras cidades 

   

Reserva de área para Universidade e 
escolas técnicas que atendam a região 
(UFSC, IFSC, UDESC...), com parceria entre 
os municípios 

   

Total 0 0,00 0,00 

 

  



 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Novas construções com captação de água da chuva. E 
reservação.Obrigatoriedade nas construções 
multifamiliares e edifícios públicos. E nas unifamiliares 
acima de 400m². 

1 33,33 2,86 

Os novos empreendimentos devem respeitar uma 
porcentagem de permeabilidade e de área verde, ventilação 
e insolação.Verificar o zoneamento. 

1 33,33 2,86 

Novos empreendimentos articulados com o sistema pluvial. 
Sistema de separação do esgoto e da água pluvial. 

1 33,33 2,86 

Total 3 100,00 8,57 

Propostas: 

1. Captação de água da chuva em prédios públicos e futuras casas. 
2. Os novos empreendimentos devem respeitar uma porcentagem de 

permeabilidade e de área verde, ventilação e insolação. 

3. Todo empreendimento novo tenha articulação com o sistema pluvial. 
 

 

  



 

 

MOBILIDADE URBANA   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Mais ciclovias/ciclovias nas marginais da BR-101. Ciclovias 
protegidas, sinalizadas e iluminadas. Ciclovia intrabairros.  

3 27,27 8,57 

Calçadas padronizadas/ampliação dos 
passeios/acessibilidade. Arborizadas. 

2 18,18 5,71 

Mais linhas de ônibus para todos os bairros/de meia em 
meia hora. Em especial para o várzea. Terminal Urbano. 
Terminal urbano interligado com a Rodoviáriae com os 
bairros. Estudar viabilidade para implantação do VLT. 

2 18,18 5,71 

Projetar novas ruas para ligação entre os bairros Várzea e 
Taboleiro dos Oliveiras 

2 18,18 5,71 

Abertura do túnel do bairro Várzea 1 9,09 2,86 

Pensar em novo local para a Rodoviária e no local construir 
uma rotatória 

1 9,09 2,86 

Prever mais ligações leste-oeste (passarelas, viaduto(s) e 
túneis) 

   

Estudo para reorganização do trânsito nas entradas e 
saídas dos bairros 

   

Pontos de ônibus padronizados e com cobertura 
   

Alargamento das vias próximas e ampliação da rodoviária 
(desapropriação de casas).  

   

Manter a rodoviária no local existente. Ampliar as 
instalações e melhorar o acesso.  

   

Estudos para implantação de sistemas binários (vias 
estreitas e privilegiando estacionamentos e passeios) 

   

Total 11 100,00 31,43 

Propostas: 

1. Abertura do túnel do bairro várzea, pois perdeu seu único acesso de ligação ao 
centro para carros e motos 

2. Calçadas padronizadas; 

3. Ciclovias; 

4. Construção de ciclovias. 
5. Criação de novas linhas de ônibus, em curto prazo, unindo todos os bairros de 

itapema, possibilitando o acesso. 
6. Criação e ampliação dos passeios, que sejam todas reguladas (prevendo 

acessibilidade e melhor mobilidade). 

7. Ligação por ruas entre várzea e tabuleiro além da já existente. 

8. Linhas de ônibus para o bairro várzea pelo menos de hora em hora. 
9. Pensando em novo lugar para a rodoviária, e enquanto isso seja transformado o 

transito, conforme a comunidade em outros momentos solicitou em reuniões; 
que seja transformada em uma grande rotatória com sentido único, e a frente da 
rodoviária seja a br 101. 



 

 

10. Projeção de novas ruas p/ ligação do bairro tabuleiro e várzea. 

11. Que todo marginal tenha ciclovia. 
 

 

  



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Transformar o bairro Taboleiro dos Oliveiras em um 
bairro modelo 

2 50,00 5,71 

Limite de altura máxima de 5 andares 1 25,00 2,86 

Ocupação de terrenos no máximo de 60% e de área 
construída proporcional em verticalização 

1 25,00 2,86 

Diversificação de usos (residencial, comercial, 
serviços...) 

   

Estudo de zoneamento para as novas edificações e 
definição de índices urbanísticos 

   

Utilizar incentivos do IPTU taxando na alíquota 
máxima e concedendo incentivos de desconto por 
itens (reserva de água da chuva, arborização, 
calçadas acessíveis, ...) 

   

Taxa e multa pela não-limpeza de terrenos baldios e 
construção/manutenção das calçadas 

   

Obrigatoriedade da construção de calçadas para 
novas construções 

   

Incentivo da ocupação de terrenos baldios com 
hortas urbanas comunitárias 

   

Incentivo para construções com energia renovável e 
alternativa 

   

Total 4 100,00 11,43 

Propostas: 

1. Ocupação de terrenos no máximo de 60% e de área construído proporcional em 
verticalização. 

2. Que seja respeitado um limite de altura máxima 5 andares. 

3. Transformar o bairro tabuleiro em um bairro modelo. 

4. Transformar o tabuleiro em um bairro modelo. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bairro SERTÃO DO TROMBUDO 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Resumo das Propostas – VÁRZEA e TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS 

Total de propostas VÁRZEA e TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS: 69 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Incentivar o turismo rural/ ecoturismo/ via gastronômica e 
de hotéis 

6 42,86 8,70 

Criar parque industrial / atrair novas indústrias / 
fortalecimento da agroindústria 

4 28,57 5,80 

Incentivos para os agricultores 1 7,14 1,45 

Fortalecimento do associativismo 1 7,14 1,45 

Criar um abatedouro comunitário 1 7,14 1,45 

Destinar a parte sul da terceira avenida até o rio perequê 
como área industrial 

1 7,14 1,45 

Total 14 100,00 20,29 

Propostas: 
1. A estrutura do sertão deverá ser a via-gastronômica das pousadas dos hotéis 

fazenda e outros serviços voltados ao turismo rural 
2. A PARTE AO SUL DA 3ª AVENIDA ATÉ O RIO PEREQUÊ, ASSIM COMO OS FUNDOS, 

SERIAM DESTINADOS COMO ÁREA INDUSTRIAL. 

3. Abatedouro comunitário com apoio da secretaria de agricultura. 

4. Agroindustria. 

5. Criar área industrial c/ incentivos 

6. Estruturação do parque industrial para trazer indústria para o município. 

7. Fortalecimento do associativismo. 

8. Incentivo a agricultura como: maquinário, combustível 

9. Incentivo ao turismo rural. 

10. Incentivo ao turismo rural. 

11. Incentivo para novas empresas. 

12. Turismo rural – incentivo 
13. Vocacionar o bairro para o eco turismo, aproveitando as belezas naturais para 

gerar emprego e renda para a população local. 

14. Incentivo do poder público para fomentar o eco turismo. 
 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Criação de espaços públicos para recreação e lazer 
(parques, centros comunitários, áreas para idosos, etc) 

7 36,84 10,14 

Mais médicos/ ampliar hospital e postos de saúde/ 
fiscalização do trabalho dos agentes comunitários de 
saúde 

4 21,05 5,80 

Mais creches e escolas / criação de um berçário e uma 
escola de ensino médio 

4 21,05 5,80 

Criação de posto policial (civil e militar) / maior 
policiamento 

3 15,79 4,35 

Entrega de cartas em domicílio 1 5,26 1,45 

Total 19 100,00 27,54 

Propostas: 
1. Acompanhamento melhor dos agentes de saúde na comunidade. 

2. Ampliação do posto de saúde, apesar do atendimento ser de boa qualidade.  

3. Construção de praça e local adequado para as crianças do bairro. 

4. Construção de um ginásio de esportes. 
5. Construção de uma sede para a associação do bairro com quadra de esportes, 

parques, academias de idosos. 

6. Creches com berçários para mães que precisam trabalhar. 

7. Criação de um centro de convivência de idosos no antigo colégio. 

8. Criar parque e área verde educativa 

9. Entrega de cartas em domicílio. 
10. Incentivo ao esporte e criação de áreas de lazer (ginásio de esportes, parque 

infantil). 

11. Instalação no bairro de escolinhas de incentivo ao esporte, cultura. 

12. Maior policiamento no bairro, controle do limite de velocidade. 

13. Mais creches e escolas. 
14. Médico em período integral (psf) e especialista em diferentes áreas definidas em 

escala mensal. (pediatra, ginecologista, cardiologista). 

15. Melhoria do atendimento do hospital. 

16. Na educação um berçário. 

17. Postos de policia civil e militar 
18. Propor um estudo para construção ou utilização do colégio para o ensino de 

segundo grau. 
19. Segurança, com posto policial nas margens da estrada geral do sertão do 

trombudo. 
 

 

  



 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Investimento em captação e tratamento da água / estudos 
sobre o reservatório de água / filtragem da água do bairro 

3 27,27 4,35 

Implantação do esgoto sanitário 2 18,18 2,90 

Realizar macrodrenagem 1 9,09 1,45 

Preservação dos mananciais com campanhas educativas 
para economizar água 

2 18,18 2,90 

Recuperação de áreas degradadas 1 9,09 1,45 

Criar usina de reciclagem de lixo, com campanhas 
educativas para separação do lixo 

1 9,09 1,45 

Pavimentação com captação da água da chuva 1 9,09 1,45 

Total 11 100,00 15,94 

Propostas: 
1. As companhias que administra a água em itapema realizem mais investimento em 

captação e armazenamento. 

2. Estudo sobre o reservatório de água potável. 
3. Implantação com apoio da prefeitura e epagri na construção de filtragem de água 

para a comunidade. 

4. Implantação da rede coletora de esgoto. 

5. Implantação da rede de tratamento de esgoto. 

6. Para a infraestrutura deve ser realizado uma drenagem (macrodrenagem). 

7. Pavimentação c/ captação de água da chuva 
8. Preservação do manancial de água. Campanha de conscientização de poupar 

água. 

9. Recuperação de áreas degradadas 
10. Usina de reciclagem de lixo. Conscientização da separação do lixo. Fazer 

campanha na escola e outros meios para ajudar a população. 

11. Considerar a preservação e recuperação de margens de rios e nascentes. 
 

 

  



 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Criação de uma rodovia que ligue Itapema, 
Bombinhas e Porto Belo 

1 100,00 1,45 

Total 1 100,00 1,45 

Propostas: 
1. Busca de parceria com órgãos municipal, estadual e federal para criação de uma sc que liga 

itapema, porto belo e tijucas. 

 

  



 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Total 0 0,00 0,00 

 

  



 

 

MOBILIDADE URBANA   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Pavimentação da via principal 3 20,00 4,35 

Calçadas padronizadas/ampliação dos 
passeios/acessibilidade 

2 13,33 2,90 

Mais linhas de ônibus para todos os bairros/mais 
horários/ construção de abrigos 

3 20,00 4,35 

Falta de ciclovias 3 20,00 4,35 

Pavimentação que danifica veículos e suja as casas 1 6,67 1,45 

A partir do Morretes e mangue seco sejam projetadas 
3 grandes avenidas até o bairro Sertão do Trombudo 
como vias de expansão da cidade / mais avenidas 
para fluir o trânsito 

2 13,33 2,90 

Construção de uma avenida que liga a rua de acesso 
asermep ao trevo do mercado da Salete 

1 6,67 1,45 

Total 15 100,00 21,74 

Propostas: 
1. A partir do morretes e mangue seco sejam projetada 3 grandes avenidas até o 

sertão como vias de expansão da cidade 

2. Abrigo de ônibus. 

3. Ampliar os horários do transporte público. 

4. Calçadas padronizadas que contem plena acessibilidade. 

5. Ciclovias. 
6. Construção de uma avenida que liga a rua de acesso a sermep ao trevo do 

mercado da salete. 

7. Falta passeio público – ciclovias. 
8. Implantação da primeira avenida da proposta (antes do início da pavimentação da 

estrada geral) para deslocar o fluxo dos veículos 

9. Mais ônibus circulares. 
10. Não precisa nem falar sobre a pavimentação a qual danifica toda e qualquer 

veiculo, suja as casas etc. 

11. Para o desenvolvimento do bairro é essencial a pavimentação da via principal. 

12. Pavimentação com urgência. 

13. Pavimentação da estrada geral com ciclovia e passeio. 

14. Vias principais deveriam ser feitos os passeios públicos e ciclovias.  
 

 

  



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Manter o bairro Sertão do Trombudo como área rural 2 22,22 2,90 

Delimitar uma área com as características rurais 
destinadas a exploração do turismo rural (faixa de 
500m paralela a toda a estrada geral do sertão, 
prevendo a expansão urbana a partir desta área) 

2 22,22 2,90 

Maior área de expansão urbana / maior bairro de 
Itapema no futuro 

2 22,22 2,90 

Mudança na lei sobre o parcelamento do solo visando 
permissão de loteamento populares, fechado e aberto 

1 11,11 1,45 

Usar a outorga onerosa da construção civil, para a 
pavimentação da estrada geral do sertão. 

1 11,11 1,45 

Legislação específica das áreas dos barreiros 
(destinação de áreas específicas). 

1 11,11 1,45 

Total 9 77,78 13,04 

Propostas: 
1. A maior área de expansão urbana 

2. Com certeza no futuro o maior bairro da cidade 
3. Como o bairro é área rural o município poderia usar a outorga onerosa da 

construção civil, para a pavimentação da estrada geral do sertão. 
4. Defendo que 500m a esquerda da estrada do sertão seja mantida como area rural 

com incentivo a implantação dessa estrutura 
5. Delimitar uma área com as características rurais destinadas a exploração do 

turismo rural (faixa de 500m paralela a toda a estrada geral do sertão, prevendo a 
expansão urbana a partir desta área. 

6. Legislação específica das áreas dos barreiros (destinação de áreas específicas). 

7. Manter o bairro sertão do trombudo como área rural. 
8. Mudança na lei sobre o parcelamento do solo visando permissão de loteamento 

populares, fechada e aberto. A atual lei diz que o st é área rural, porém o mesmo 
cresceu consideravelmente e pode ser implantados loteamentos assim como os 
bairros mais perto do mar. 

9. Que as áreas do bairro sertão do trombudo sejam preservados como área rural. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bairros CENTRO E CANTO DA PRAIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Resumo das Propostas – CENTRO e CANTO DA PRAIA 

Total de propostas CENTRO e CANTO DA PRAIA: 219 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Incentivar o turismo rural/ ecoturismo/ via gastronômica e 
de hotéis / incentivo ao turismo em geral / legislação 
específica para hotéis e pousadas 

8 30,77 3,65 

Criar parque industrial / atrair novas indústrias / 
fortalecimento da agroindústria 

4 15,38 1,83 

Ampliar o mercado público / direcionar para comércio 
pesqueiro / mercado do pescador / priorizar o bairro 
Canto da Praia (ou região das embarcações) / reavaliar a 
estrutura do mercado público atual 

4 15,38 1,83 

Instalação de uma marina / fazer estudos específicos / 
centro náutico turístico / transporte público marítimo 

3 11,54 1,37 

Vocacionar a cidade para além do turismo/ Qualificação 
profissional / mão-de-obra especializada 

3 11,54 1,37 

Desenvolvimento econômico da periferia 1 3,85 0,46 

Incentivo ao comércio local(parcerias com SESC, SENAC, 
SEBRAE, SESI, SENAI – sistema “S”) 

1 3,85 0,46 

Prefeitura não incentiva a vinda de indústrias 1 3,85 0,46 

Incentivo de clínicas e asilos para pessoas 
idosas(hospedagem, centros-dia...) 

1 3,85 0,46 

Incentivo para que a iniciativa privada possa oferecer 
atendimento qualificado para a terceira idade 

   

Incentivar a criação de cooperativa para pesca artesanal    

Festa e festival de gastronomia anual com temática 
voltada à pesca 

   

Vocacionar o turismo para além da sazonalidade do verão 
(turismo de eventos, negócios, cultural, etc...) / criar 
novos equipamentos/atrativos turísticos 

   

Plano de Desenvolvimento Turístico (parcerias com 
universidades, etc) 

   

Ampliar a capacidade de estacionamento de veículos na 
região do mirante (pode ser em outro local) /transportes 
alternativos para acesso ao mirante (ex. teleférico, ônibus, 
van...) / Impedir a ampliação de estacionamento de 
veículos no mirante 

   

Segurança nos atrativos turísticos, inclusive nos 
estacionamentos 

   

Estudo para atracar transatlânticos (píer turístico)    

Parceria com entidades para monitoramento da água 
marinha (inclusive rios e nascentes) e melhora da 
produção pesqueira 

   

Construção de quebra-mar para proteção das 
embarcações dos pescadores do Canto da Praia 

   

Total 26 88,46 11,87 

Propostas: 

1. A cidade tem poucos pontos turístico: sugiro tornar a ponte dos arcos (próxima 



 

 

do hotel vilage) em ponto turístico, cartão postal mesmo plantando flores junto 
aos coqueiros lá existentes e colocando florestas nos dois lados da ponte 
(floreiras presas na ponte). Manter com flores o ano inteiro como é perto nas 
pracinhas já mantidas floridas pela prefeitura. 

2. A própria prefeitura não incentiva a vinda de indústrias. 

3. Área industrial (incentivar mão de obra = renda). 

4. Construção ou instalação de uma marina pública/privada. 

5. Construir um setor industrial. 
6. Criação de uma marina pública se haver um estudo para tal e não de forma 

arbitraria como falado em colocar no canto da praia. Não tem possibilidade, 
mobilidade, e seja o que for 

7. Criar uma área para pequenas industrias pode ser junto ao distrito industrial. 
8. Criar uma mão de obra especializada no setor textil, porque é o problema que eu 

encontro hoje para fazer funcionar o meu negócio (indústria e comercialização de 
produtos do vestuário). 

9. Deve haver uma maior preocupação p/ desenvolver as áreas periféricas da 
cidade, incentivando o desenvolvimento econômico daquela região. Assim, ajuda 
a solucionar problemas de desigualdade social e faz com qua as pessoas que 
moram nessas localidades não precisem se deslocar p/ outras áreas, 
principalmente, as centrais, o que ajuda também a mobilidade urbana. 

10. Economia (vocacionar a cidade para atividades além do turismo que hoje é 
sazonal. Falta força econômica comparando com outras cidades. 

11. Economia: com grande população de idosos (centro dia) .devem ter espaços 
intencionados públicos, e clínicas e asilos. 

12. Ensino superior (qualificação profissional) 

13. Fomento turismo. 
14. Geração de renda: que seja feito um plano de geração de renda nos bairros e 

bairro centro, no centro destaca se a possibilidade potencial na área 
gastronômica, restaurantes, bares, lanchonetes, etc. 

15. Incentivo ao comércio local. 

16. Investir no turismo – hotéis – pousada. 

17. Mercado público (potencializar, comércio do peixe). 

18. Mercado público ser mais direcionado à pesca. 
19. Mercado público: que seja feito um plano de melhoria do mercado público 

gerando empregos e mais renda e que o nosso mercado público seja mantido no 
local não quero a demolição como já foi dito. 

20. Na área alargada do canto, implantar o mercado do pescador. 

21. Ordenamento pesqueiro e turístico. 

22. Otimizar o turismo rural/ecológico. 
23. Pontos da cidade como turísticos serem localizados e reservados para serem 

construídos no futuro, não deixar que aconteça como o castelinho quando 
começaram demolir quiseram embargar. 

24. Turismo: plano para o turismo visando geração de empregos e geração de renda 
quero um shopping no centro, uma praça de alimentação para turistas e 



 

 

moradores. 

25. Zoneamento urbano, com parque industrial. 
26. Centro náutico turístico municipal, estadual, federal, internacional... Com o 

marina transporte e aquaviário e outros... 
 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Mais praças / mais áreas verdes / academias da 
melhor idade / parques / áreas para esporte / ginásios 
/ bibliotecas públicas com internet 

28 48,28 12,79 

Mais hospitais e postos de saúde / mais médicos / 
melhorar a saúde(com exames de especialidades, UTI, 
atendimento de emergência e maternidade) 

10 17,24 4,57 

Mais policiamento / guarda municipal / postos de 
segurança / plano de segurança / delegacia da mulher 

8 13,79 3,65 

Mais escolas municipais na região / mais creches / 
horários no contraturno / escolas em geral: técnicas, 
estaduais, etc... 

6 10,34 2,74 

Incentivo à associação de moradores / sede para a 
associação de moradores(definir local) 

2 3,45 0,91 

Construção de um teatro municipal e um museu, casa 
de cultura 

1 1,72 0,46 

Preservar a cultura do pescador artesanal 1 1,72 0,46 

Mais audiências públicas p/ obras 1 1,72 0,46 

Postos de atendimento municipal(turistas, saúde, 
informações gerais, ouvidoria...) 

1 1,72 0,46 

Equipamento público para população em situação de 
rua (casa de passagem, abrigos, albergues, etc...) 

   

    

    

Total 58 100,00 26,48 

Propostas: 

1. Acesso telefônico e a internet. 

2. Adequar o número de ubs com o que o ministério da saúde preconiza. 
3. Aqui para o bairro  uma academia de ginastica na pracinha em frente o posto de 

saúde. 

4. Área de lazer por exemplo: quadra polivalente, esportes radicais – skate etc. 

5. Area desportiva (ginásio de esportes) 

6. Áreas de lazer para todas faixas etárias. 

7. Áreas para a prática de atividades físicas com monitoramento. 
8. Associação: de moradores bairro centro - amic precisa de uma sede para atender 

os moradores deste bairro assim como ajuda do município para manter essa 
associação visando atender melhor nossa comunidade. 

9. Atividade física para idosos (local e profissional). 

10. Atividades culturais e artísticas. 
11. Atividades educacionais (educativas) no contra-turno para crianças e 

adolescentes. 

12. Atividades educativas para crianças e adolescentes. 

13. Audiência pública p/ todas obras públicas. 



 

 

14. Aumentar o quadro efetivo dos policiais militar e civil. 

15. Aumento da área verdes, principalmente nas áreas centrais. 

16. Biblioteca com acesso a computadores e internet (p/ toda comunidade). 

17. Centro histórico municipal, cultura local.  

18. Colocação posto policial. 
19. Construção de área pública de lazer e práticas de exercícios físicos em cada 

bairro. Criar pelo  menos, um espaço público maior a exemplo do parque 
ramiroruedguer em blumenau com profissionais. 

20. Construção de áreas de lazer visando a prática de atividades comunitárias e 
culturais. 

21. Contratação de mais médicos para as unidades básicas de saúde pois encontra-se 
em situação precária. 

22. Creche. 

23. Criação DE PARQUES COM ÁREA VERDE E ÁREAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE 

24. Criar guarda municipal de itapema. 

25. Cultura: teatro, museu. 
26. Definir locais de praças a serem construídas na cidade, sugestão p/ meia praia 

antigo chopim masieiromorretes, ver local e outros. 
27. Educação: elaboração de escolas para o atendimento da população (carência de 

escolas e creches). 
28. Educação: mais uma escola para atender os alunos de primeira a oitava série 

visando atender essa faixa etária que a defasagem é grande segundo item que 
seja feito o supletivo para os alunos que ficam atrasados. 

29. Espaço adequado para a prática de exercícios físicos e esportes. 

30. Espaço de lazer. Praça, quadra de esportes e outros. 

31. Ginásio poliesportivo. 

32. Guarda municipal. 

33. Guarda municipal. 

34. Hospital descente com equipamento básico (funcionando). 

35. Implantação de guarda municipal 

36. Incentivo a associação de moradores. 
37. Levando em conta que vivemos em grupos, vamos usar a pluralidade o coletivo a 

sociedade como um todo, que deseja, e muito uma itapema onde todos vivam de 
forma saudável, com dignidade e respeito. Entretanto e infelizmente a realidade 
que estamos vivendo é outra. Estamos no meio de um crescimento desenfreado, 
desordenado, sem planejamento algum. Desejamos com o plano diretor, 
observando o estatuto da cidade (lei federal 10-257/2001), que seja revisto para 
dar um rumo certo em itapema, o que na construção civil, especialmente, ocorre 
o contrário, com prédios de vários andares de garagem para abrigar carros, com 
padrões que impactam a vizinhança, tiram o sol, o ar, as árvores e com isso 
também tiram a saúde da população. Senhores do poder executivo e legislativo! 
Chega de concreto – edifícios para investidores que não moram aqui. Já não 
temos mais áreas verdes, parques nem se fala, nem das capivaras foi poupado. O 
nosso cartão postal canto da praia tem até depósito de gasolina e óleo, lado a 



 

 

lado com antigas casas de pescadores que ainda resistem, trava mente, querendo 
defender a natureza a cultura desta cidade e seu pedacinho de chão a beira mar. 
Esperamos que as embarcações de lixo sejam colocadas e abastecidos em lugar 
adequado. O que ali vem ocorrendo não está matando só a natureza, mas 
também a esperança de pessoas que são a historia viva da cidade, mas que hoje 
já não conseguem tirar do mar o sustento de suas famílias e que ficam olhando 
estarrecidos e com a alma sofrida o barulho de motores, óleo e gasolina ali 
derramados e armazenados (um risco iminente e constante). As construção nas 
encostas, o mar sendo lentamente poluído. Por favor levem a revisão do plano 
diretor, muito a serio como se estivessem reconstruído as suas moradias. Se 
moramos aqui temos que desejar o melhor para a cidade que amamos. Somos 
gratos por tudo de bom que acreditamos será feito nesta revisão do plano. 

38. Maior segurança pública através de rondas policiais nos bairros – guarda 
municipal. 

39. Mais médicos na saúde e funcionários. 

40. Melhorar os postos de saúde com mais médicos. 
41. O centro precisa de uma escola pública municipal, para evitar o deslocamento dos 

alunos do centro para os bairros. 

42. Opção de lazer para a comunidade e visitantes 
43. Parque público numa parte da praia grossa. Acesso livre as praias como praia do 

plaza e cabeço. 

44. Posto de saúde próximo a escola “marialinhares”. 
45. Postos de atendimento com funcionários eficientes p/ o atendimento da 

população. 

46. Praças e áreas verdes, arborização. 

47. Preservar: pescador artesanal e sua cultura local. 
48. Promover atividades esportivas para ajudar a conscientizar os jovens, quanto ao 

consumo de drogas. 

49. Saúde em estado precário 
50. Saúde pública (hospital de itapema com recursos para que os doentes não 

precisem ir para outra cidade). 
51. Saúde: - determinação de nº de médicos p/ nº de moradores, elaboração e 

incentivo p/ instalação de clinicas particulares e de convênios / (unimed, 
agemed.). 

52. Segurança: implantação de um plano de segurança visando melhorar a qualidade 
de vida de quem mora e trabalha aqui. 

53. Social: hospital está em situações precários. 

54. Solicitamos academias populares e dar manutenção as já existentes. 

55. Sugiro o crescimento de praças. 
56. Transformar em praça a área verde o terreno da rua 115 ao lado do colégio 

olegário. 

57. Transformar os terrenos ao lado da igreja matriz, santo antônio, em área verde. 

58. Um local para fazer exercícios físicos na saúde. 

59. Uma academia de ginastica da saúde no bairro centro, ou uma sala para fazermos 



 

 

exercicios físicos que pertença só para a turma. 
 

 

  



 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Saneamento básico / esgoto / coleta e estação de tratamento 
(conforme Plano Municipal de Saneamento). Aquisição de área 
para ampliação da estação de tratamento de esgoto do 
Morretes 

13 33,33 5,94 

Tratamento do lixo reciclável / mais lixeiras com separação  6 15,38 2,74 

Prédios com captação de água da chuva(obrigatório para 
construção multifamiliar) / proibição de sistema de descarga 
acima de 6 litros (incentivo à caixa acoplada)  

3 7,69 1,37 

Preservação ambiental / parque praia grossa / refúgio animal / 
cuidados com mata ciliar / usar a área de preservação da praia 
grossa como área de lazer bem como turismo ecológico e 
educação ambiental, centro de estudos da vida marinha... 

8 20,51 3,65 

Despoluição das praias 2 5,13 0,91 

Não permitir construções em morros e ao lado do Rio Fabricio 2 5,13 0,91 

Melhorar estrutura da Vigilância Sanitária 1 2,56 0,46 

Canalização do Rio Fabrício 1 2,56 0,46 

Resíduos sólidos da construção civil com destinação para 
reciclagem 

1 2,56 0,46 

Lagos para fornecimento de água no bairro Sertão do 
Trombudo / compras de áreas para armazenamento de água 

1 2,56 0,46 

Mudar a concessionária de água 1 2,56 0,46 

Incentivo para os proprietários de áreas ribeirinhas para 
recuperação e conservação das matas ciliares (modelo: projeto 
produtores de água) 

   

Estudo para macrodrenagem no Centro (em especial no 
entorno da UBS Centro) 

   

Não construir estação de tratamento no bairro Centro    

Retirada da cancela e manutenção da estrada de acesso à praia 
grossa pela municipalidade 

   

Polícia Militar Ambiental e Guarda Ambiental para evitar 
desmatamentos já constatados, queimadas e destruição do 
ambiente natural (fazer moção) 

   

Total 39 100,00 17,81 

Propostas: 

1. A conasaesta preparada para fornecer água e tratar o esgoto para a nossa 
itapema, num crescimento desenfreado. 

2. Ambiental: questão todo ativado como lei em edifícios reserva obrigatória de 
água pluvial para uso. 

3. Ambiental: resíduos sólidos devem ser destinados pelos construtores para o 
destino correto de reciclagem como já é feito em bcpgrc. 

4. Ambiental: saneamento deve acompanhar o crescimento da cidade. 
5. Armazenamento da água da chuva obrigatório em condomínios e prédios 

públicos. 



 

 

6. Canalização do rio fabricio. 
7. Conasa: a falta de água em todos os bairros prejudica os moradores da nossa 

cidade principalmente no centro que é onde os turistas ficam no verão 
#foraconasa que seja feito um plano de mudança de concessionária visando o 
bem estar de todos 

8. Criação de refúgio natural conforme já debatido até agora, para manutenção de 
uma área verde com fauna e flora únicas na região. 

9. Definir áreas de preservação permanente. 

10. Esgoto em toda cidade. 

11. Esgoto na cidade. 

12. Exigir execução da rede de esgoto 

13. Exigir execução de rede de esgoto. 

14. Fazer o esgoto que esta parado em uma parte no centro. 

15. Fiscalizar e a regularização sanitária, saneamento básico 
16. Implantação da rede de esgoto do canto da praia, passando pelo centro e ligando 

com a avenida beira mar, que não sei porque já tem a rede de esgoto (urgente). 
17. Itapema depende de turismo, então deve-se dar “prioridade” para a despoluição 

das águas da praia visto que o turista vem em busca de cidade limpa. “urgente” 
prioridade para o canto da praia e praia central. 

18. Lixeiras principalmente na av. Nereu ramos. 

19. Lixo: lixeiras espalhadas por toda cidade c/ separação de lixo. 
20. Local adequado para armazenamento de reciclagem de lixo, com gerenciamento 

de cooperativa que realmente funcione e tratamento ao lixo orgânico. 
21. Meio ambiente: que seja mantida a área verde intocável visando uma melhor 

qualidade de vida para itapema. 

22. Melhor estrutura da vigilância sanitária. 

23. Não há lixeiras em toda av. Nereu ramos potencializar comércio 
24. Não permitir a construção de edifícios em morros e nem destruir morros para a 

construção dos mesmos, como o exemplo do “morro do castelinho”. 

25. Não permitir construções ao lado rio fabricio. 

26. Praia hoje água poluída. 

27. Prédios possuam sistema de captação água. 

28. Preservação ambiental. 

29. Preservação da praia grossa e do refúgio silvestre 

30. Preservação das áreas naturais, como exemplo, praia grossa e parque capivaras. 

31. Proteção de mananciais de água (mata ciliar). 
32. Que seja reservado área no sertão do trombudo para construir lagos para 

fornecer água no futuro para cidade. 

33. Reciclagem do lixo. 

34. Regularização sanitária. 

35. Saneamento básico. 
36. Saneamento básico: que seja feito um plano de saneamento básico para todos os 

bairros, visando melhorar o bem estar de todos. Plano de despoluição dos rios 



 

 

fabrício e rio perequê. 

37. Saneamento público 

38. Tratamento do lixo reciclável. 
39. Turismo: que seja criado o parque ambiental na praia grossa visando o turismo 

ecológico para preservação do monumento natural da praia grossa, fauna, flora, 
espécies em extinção. 

 

 

  



 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Construção de eixo 
de transporte de 

massas para a 
microrregião 

(férrea, marítima, 
rodoviária...) 

   

    

Total 0 0,00 0,00 

 

  



 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Revitalização da praia central / revitalização praça da paz 5 17,24 2,28 

Preservar prédios antigos / tombamento / criar "Centro 
Histórico" 

4 13,79 1,83 

Não construir mais prédios / recuo das construções / 
limitar a altura dos prédios 

6 20,69 2,74 

Edifícios garagens / mais vagas de estacionamento nos 
prédios / melhorar os estacionamentos dos prédios / 
acesso único para veículos por construção / estudo para 
definição da quantidade de acessos conforme testada, 
buscando deixar vagas de estacionamento público / foco 
no tipo de estabelecimento comercial pelo seu uso / 
incentivo para que os empreendedores façam pavimento 
para estacionamento rotativo 

3 10,34 1,37 

Conter as ocupações irregulares 2 6,90 0,91 

Ventilação adequada / sombra na praia causada pelos 
prédios / aumento da altura dos prédios de acordo com a 
distância da praia 

5 17,24 2,28 

Reserva de áreas para atendimento do corpo de 
bombeiros e ambulâncias em frente às construções 

   

Regulamentação do estacionamento do empreendimento 
quando da liberação do alvará de funcionamento 

   

Incentivar a construção de estacionamentos para ônibus 
de turismo 

   

Construir prédios de forma ordenada    

Regularizar ou demolir as construções com mais de 10 
anos sem uso 

1 3,45 0,46 

Acabar com a burocracia na construção civil 1 3,45 0,46 

Plano específico para edifícios comerciais verticais / 
shoppings verticais 

1 3,45 0,46 

Construir uma nova Prefeitura(centro cívico-
administrativo próximo ao fórum) / Não retirar a 
prefeitura do atual local 

1 3,45 0,46 

Total 29 100,00 13,24 

Propostas: 

1. A burocracia para tentar colocar um tijolo simples tijolo nesta cidade. Porque 
pessoas que trabalham na prefeitura que são efetivadas parecem que são os 
donos da cidade. E usam seus cargos para abusar e debochar do povo mais 
humilde que não conhece suas leis e seus direitos, e se calam com medo de 



 

 

represálias.  

2. Acabar com as invasões e construção de barracos em terrenos públicos, não 
liberar loteamentos para venda de lotes em áreas de risco de enchente. 

3. Aceleramento da construção beira mar na praia central com kiosques e 
banheiros. 

4. Alternativas para estacionamentos nos prédios alimentando o nº de vagas. 

5. Arquitetura: cones de sombra, ventilação adequada. 

6. Centro histórico municipal, cultura local.  

7. Elaboração do plano especifico p/ edifícios comerciais, shopping verticais. 

8. Elaboração do plano especifico p/ edifícios garagens. 
9. Escalonamento na autorização das construções. Os prédios devem ter altura 

diferentes, sendo que deve-se considerar a distância do mar. Quanto mais perto 
do mar mais baixo, e não ultrapassar em lugar algum acima de 15 andares. 

10. Garagem dos prédios devem se adaptar as calçadas planas e não fazerem as 
mesmas para melhor entrar nas mesmas. 

11. Na construção civil, limitar a altura dos prédios, além de restringir o nº de vagas 
na garagem. 

12. Não construir mais prédios na areia da praia. 
13. Obras: - verticalização, respeitando-se a faixa próxima a praia, e a incidência de 

sombra na orla, pode-se considerar o aumento dos andares, melhorando os 
recuos, deixando mais espaços entre as construções. 

14. Os prédios na zona 1, frente para o mar deverão ter uma altura limitada (térreo 
p/ 7 andares por exemplo). 

15. Prefeitura: que seja feita uma prefeitura nova para melhorar a visibilidade do 
nosso municipio para os turistas já que a prefa é antiga e nada atraente para 
divulgação e fotos. 

16. Preservação de determinados imóveis (tombamento) 

17. Preservação de patrimônios históricos. 

18. Preservação dos prédios antigos. 

19. Recuo nas construções. 

20. Regularização/demolição das construções abandonadas há mais de 10 (dez) anos. 

21. Respeitar o limite da praia para construções (recuo das construções). 

22. Revitalização da av. Central (n.r) (c.r) c/ arborização e comércio de cara nova. 
23. Revitalização da orla da praia do centro e conservação do canto da praia. 

Construção de ciclovias e pistas de caminhada, com arborização à beira mar. 
24. Revitalização da praça da paz, quem sabe cobertura na área útil (arquibancada / 

centro). 
25. Revitalização da praia central com ciclovia, mantendo a arborização e cantinas 

padrões.  

26. Segurar a construção civil, não haver sombra na praia. 

27. Tombamento do canto da praia – proibido a construção de edificios. 
28. Padronização das residênciais que fazem frente ao mar, isto é um padrão de meio 

para melhorar o layout do local. Hoje está tudo muito confuso, tirando a beleza 
do local. 



 

 

29. Evitar as invações de terrenos urbanos “grilagem urbana”. 
 

 

  



 

 

MOBILIDADE URBANA 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Calçadas padronizadas/ampliação dos passeios/acessibilidade 11 18,97 5,02 

Calçadão na praia central 5 8,62 2,28 

Mais linhas de ônibus para todos os bairros/mais horários/ 
construção de abrigos / terminal urbano / definição dos 

horários pela prefeitura 
4 6,90 1,83 

Falta de ciclovias/ mais ciclovias / ciclovias com segurança / 
bicicletários 

7 12,07 3,20 

Melhorar o transporte público / mais linhas / mais ônibus / 
fim do "monopólio Praiana" 

7 12,07 3,20 

Melhorar a iluminação pública / fiação subterrânea 4 6,90 1,83 

Implantar estacionamento rotativo / criar zona azul (modelo: 
Itajaí) 

2 3,45 0,91 

Estradas para o turismo / sistema viário turístico 2 3,45 0,91 

Pavimentação em todas as ruas com arborização 5 8,62 2,28 

Mais estacionamentos 2 3,45 0,91 

Melhorar a sinalização dos prédios públicos 1 1,72 0,46 

Usar túneis ao invés de passarelas nas marginais da BR-101 1 1,72 0,46 

Mais conexões interbairros 1 1,72 0,46 

Acesso ao Canto da Praia via Avenida Beira-Marcom 
engordamento da faixa de areia 

2 3,45 0,91 

Continuação da Avenida Beira-Mar até o Canto da Praia    

Confecção de um Plano de Mobilidade Urbanacom parcerias 
(instituições de ensino) e participativo 

1 1,72 0,46 

Elevado para acesso ao bairro Várzea / túneis 1 1,72 0,46 

Melhorar a mobilidade como um todo 1 1,72 0,46 

Oportunizar o VLT 1 1,72 0,46 

Total 58 100,00 26,48 

Propostas: 

1. A cidade tem que pensar e privilegiar o transporte público e os transportes 
alternativos. Isso beneficia a mobilidade urbana na cidade. Deve-se criar as “áreas 
azuis” com cobrança p/ estacionar nas ruas centrais. 

2. A continuação da calçada na praia central. 

3. Acabar com o monopolio do transporte urbano “praiana”. 

4. Acessibilidade – mobilidade (calçadas, comércios, esp. Públicos). 

5. Acessibilidade nas calçadas, sem desnivel possibilitando cadeirantes e idosos. 
6. Adequação das calçadas, largas que permitão a circulação de cadeirantes, 

carrinho de bebê. 
7. Alargamento da faixa de areia, com acesso até a praia central atraves de uma 

avenida. 
8. Auto pista: plano de mobilidade urbana e melhoramento das ruas e que seja mão 

dupla nas ruas porque mão única atrapalha muito a mobilidade urbana. 

9. Calçadão urgente – beira mar 



 

 

10. Calçadas descentes. 
11. Calçadas que privilegiem os pedestres, inclusive, os deficientes físicos, com 

iluminação pública de qualidade. 

12. Calçadas serem feitas planas e não inclinadas 

13. Calçamento das ruas. 

14. Calçamento do canto da praia e também arborização e iluminação. 

15. Calçamento padronizado em todas as ruas. 

16. Ciclovias integradas entre bairros e arborizar a cidade. 
17. Ciclovias seguras que permitão a circulação de pratica de skates (atualmente os 

garotos circulão entre os carros). 

18. Conexões devem ser aumentadas interbairros e intermunicipais. 

19. Construção de calçadão com área para prática esportiva e lazer. 

20. Construção de uma ciclovia junto à orla central. 

21. Corredor de ônibus exclusivo para eles, com maiores opções de linhas. 
22. Criação de ciclovias, inclusive, ligando centro a meia praia e, posteriormente, 

interligando toda a cidade. 

23. Criar ciclovias. 

24. Criar estrada rural voltadas para o turismo. 

25. Elevado para acesso ao bairro várzea (viaduto) 

26. Estacionamento rotativo 

27. Fazer ciclovia nas marginais, e rua 700 do forum até os valdo reis e ctg. 
28. Fazer um calçadão na praia do centro, integrado a uma ciclovia, onde hoje é o 

estacionamento p/ carros. 

29. Melhora no transporte público (interbairro/intermunicipais). 

30. Melhorar muito o transporte coletivo. 

31. Melhoria do transporte. 
32. Mobilidade conexão entre a marginal túneis ao invés de passarelas (mais 

utilizados). 

33. Mobilidade urbana com padronização das calçadas. 

34. Mobilidade viária. 
35. Mobilidade: avenida beira mar com fluxo único e avenida nereu contrário, 

melhoramentos das calçadas, elaboração de ciclovias e calçada na beira mar. 
36. Mobilidade: estacionamento para turistas e moradores visando a mobilidade 

urbana. 

37. Mobilidade: redes públicas intermunicipais, ciclovias. 

38. Ônibus mais frequente. 
39. Padronização da orla do centro no sentido de colocar bancos, quiosques, 

calçadão e principalmente conserto dos degraus entre as ruas 129 e 133 que 
estão em estado precário de conservação. 

40. Padronização de calçadas acessíveis. 

41. Padronizar todas as calçadas na cidade um prazo para as que existem se adequar 
42. Para o centro é necessário (mobilidade) que todas as ruas sejam asfaltadas 

visando a mobilidade urbana e melhor visibilidade porque todos os turistas 



 

 

passam no centro para tudo ir as praias, restaurantes, shopings, lojas etc. 

43. Pavimentação padrão em todas as ruas, arborizadas. 

44. Pensar em transporte coletivo mais ágil, como oportunizar o vlt 

45. Ponte de acesso ao cto da praia, através da av. Beira mar. 
46. Praiana: que seja disponibilizado mais ônibus para os bairros melhorando a 

mobilidade urbana, colocando vans a disposição da população para deslocação 
rápida 

47. Regularização / padronização planas para calçadas. 
48. Sinalização: para órgãos públicos como escolas, praças, câmara de vereadores, 

prefeitura, centro de cidadania, forum, hospital etc. 

49. Sistema viário turistico. 

50. Transporte público. 
 

 

  



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Regulamentar o "solo criado" 2 22,22 0,91 

Delimitar a construção de prédios na zona 1 1 11,11 0,46 

Bairro cresceu desordenadamente/criar alternativas / 
elaborar estudos específicos para o Canto da Praia 

1 11,11 0,46 

Canto da Praia é um bairro "morto" 1 11,11 0,46 

Usos indefinidos para o Canto da Praia 1 11,11 0,46 

Verificar a capacidade de população da região para 
fornecimento de serviços públicos 

1 11,11 0,46 

Manter como área residencial. Limitar a altura das 
construções nos locais onde as ruas são estreitas sem 
possibilidade de alargamento. Exigir estudo de 
trafegabilidade e estudo de impacto de vizinhança.  

1 11,11 0,46 

Ao invés de limitar, buscar alternativas para locais 
onde as ruas são estreitas e servidões, considerando a 
possibilidade de alargamento 

   

Definir estudo para alargamento de vias estreitas no 
município 

   

Sertão do Trombudo como área rural permanente 1 11,11 0,46 

Definir zoneamento para criação de zona residencial 
unifamiliar nos bairros 

   

Desenvolver projeto de revitalização do Canto da Praia 
com Busca de parcerias com entidades/empresas para 
preservar o patrimônio histórico. Incentivos fiscais. 
Utilizar modelos já existentes (Sto Antônio de Lisboa-
Fpolis). 

   

Incentivo a novos usos das construções no Canto da 
Praia (restaurantes, vias gastronômicas, etc...) 

   

Terrenos de desenhos irregulares, pouca área e 
testadas pequenas (menos de 10m) com normativas 
específicas para construção 

   

Total 9 55,56 4,11 

Propostas: 

1. Afinal, não sei até hoje o que se define o bairro canto da praia. É um bairro 
residencial? Porque da pra contar nos dedos os comércios que existem lá. Ou será 
que tem privilegiados? Ou será que é um bairro de gente bacana? Os moradores 
nativos não tem vez? 

2. Crescimento desordenado = fazer uma malha. 

3. Criar solo criado – com o dinheiro investir e equipamentos urbanos e sociais. 

4. Delimitar as construção de prédios na zona 01 (quantidade e número de andares). 
5. Manter índice de construção como o atual, criando o “solo criado” p/ captação de 

recursos p/ melhoramento da estrutura do municipio 

6. O canto da praia é um bairro parcialmente morto. Quem vai lá ou vai no mirante 



 

 

ou na casa de caras e no verão os turistas que tem que sair do bairro, porque não 
existe nada de comercio lá. Tem que se definir o zoneamento do canto. Porque 
certos comércios podem ser abertos na beira da praia e na rua de cima é 
proibido? 

7. Transformar o sertão do trombudo em area rural permanente, as lavouras de 
arroz que existem hoje permanecer permanente. 

8. Ver qual a real capacidade de população para itapema baseada na capacidade de 
area que existe, quanta água podemos fornecer, esgoto tratado. Que podemos 
ter. 

9. Falar em mobilidade do “canto da praia” parece piada. Teriamos que destruir 
tudo e começar de novo. O canto da praia deve manter-se residencial porque não 
comporta o trânsito de veiculos de forma continua, não comporta 
estacionamento nas ruas, pois so possui uma rua de acesso. Deve-se pensar em 
áreas para lazer no local e privilegiar o turismo. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bairros MORRETES e JD. PRAIAMAR 
 

  



 

 

 

 

 

Gráfico Resumo das Propostas – MORRETES e JARDIM PRAIAMAR 

Total de propostas MORRETES e JARDIM PRAIAMAR: 264 

 

  

Des. Econômico
11%

Des. Social
44%Amb. Natural

15%

Int. Regional
1%

Amb. 
Construído

6%

Mob. Urbana
20%

Ord. Territorial
3%

Morretes e Jd. Praiamar - Resumo das propostas



 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade 
% do 
eixo 

% do total 

Mais cursos profissionalizantes / ampliar a UAB / capacitação a 
comerciantes 

12 40,00 4,55 

Atração de indústrias / local para parque industrial. Implantar. 6 20,00 2,27 

Incentivo ao turismo rural / conectar com a orla marítima 3 10,00 1,14 

Área adequada para a cooperativa de reciclagem 3 10,00 1,14 

Destinação de área para a vida noturna(bares, restaurantes, etc) 2 6,67 0,76 

Fortalecer o comércio / atrair bancos e agências lotéricas 1 3,33 0,38 

Empregos para adolescentes 1 3,33 0,38 

Empregos para deficientes físicos 1 3,33 0,38 

Retirada da fábrica de concreto existente no bairro. 1 3,33 0,38 

Manter a fábrica de concreto existente no bairro. (zoneamento 
adequado) 

   

Regularizar atividade de coleta de lixo reciclável    

Total 30 90,00 11,36 

Propostas: 

1. Abertura de cursos profissionalizantes no período noturno no espaço das escolas. 

2. Adequação de cooperativo de reciclagem em local adequado. 
3. Área adequada para a instalação da cooperitapema (reciclagem). 

4. Atração de fábricas de grande porte para geração de empregos no bairro. 
5. Capacitação profissional para os jovens. 

6. Conecção do turismo ecologico, rural e orla maritima; 

7. Construir um prédio próprio para a uab no bairro, ampliando as vagas ofertadas. 

8. Criar e ampliar a parceria com as uab para trazer cursos técnicos. 

9. Cursos profissionalizantes nos bairros. 

10. Cursos profissionalizantes. 
11. Cursos profissionalizantes. 

12. Cursos profissionalizantes. 

13. Definir um local adequado para a área industrial. 
14. Destinação deárea para a instalação de bares, boates, salões de baile, shows, etc. 

Preferenciamenteproximo ao condominio industrial para não haver pertubação 
de ordemm pública 

15. Fortalecer o comercio do bairro morrete e da incentivo de menos taxa do alvará, 
colocar caixa economica e loterica 

16. Implantação de condominio industrial. 

17. Incentivar a implantação de industrias de médio e grande porte. 

18. Incentivo à produção de cultivo agroecologico e orgânico. 

19. Incentivo e capacitação aos comerciantes de bairro 
20. Local adequado para engresso de empresas industriais de porte médio e grande, 

com acesso facilitados para br 101, com incentivos fiscais e isenções para que 
estas empresas tenham vantagens em se cositar nossa região p/ que se instalem. 
(sugestivamente praia mar). 



 

 

21. Mais cursos na universidade aberta. 
22. Mais cursos profissionais para formar jovens e adultos, mais ruas asfaltadas, mais 

creches maternais tempo integral para as mães trabalhar. Ciclo via para os 
ciclistas andar, mais calçadas 

23. Mais oportunidade de emprego para os adolescentes. 

24. Olha eu gostaria que retirasse a fabrica de concreto, regularizar os terrenos. 
25. Precisamos de cursos de capacitação para jovens e adultos pois o mercado pede 

na hora de contratar para o trabalh, fazendo isso nosso municpio pode ficar 
melhor e com mais qualidade de vida. 

26. Tem que dar oportunidade para pessoas deficientes para trabalhar. 
27. Turismo rural. 

28. Vida noturna (área de entretenimenro noturno); 

29. Vinda de fábrica para geração de renda. 
30. Recolhimento lixo de grande porte (sofá, madeiras) com frequencia (horários 

continuos) como a coleta seletiva, estruturar as cooperativas de reciclagem 
ofertando incentivo e ampliação, cursos, profissionalizantes para aproveitamento 
de resíduos. 

 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Mais praças / mais áreas verdes / academias da 
melhor idade / parques / áreas para esporte / ginásios 
/ teatros / centros culturais / centros para idosos / 
skate 

28 23,93 10,61 

Mais escolas municipais na região / mais creches / 
horários no contraturno / ensino para adultos 

18 15,38 6,82 

Mais policiamento / mais segurança / posto policial no 
bairro / câmeras de policiamento / segurança nas 
escolas / guarda municipal armada 

21 17,95 7,95 

Mais médicos / melhoria no hospital / novas unidades 
de saúde / atendimento 24hrs / reativar a 
maternidade  

31 26,50 11,74 

Casas populares / habitação de interesse social / 
próximas a equipamentos públicos 

8 6,84 3,03 

Controle de zoonoses / muitos animais nas ruas / 
centro de bem-estar animal / abrigo temporário 

5 4,27 1,89 

Albergues para moradores de rua 2 1,71 0,76 

Implantação de hortas comunitárias 2 1,71 0,76 

Não há sedeassociação de moradores no JdPraiamar 2 1,71 0,76 

    

    

Total 117 100,00 44,32 

Propostas: 

1. Implantação de um posto de polícia militar no bairro. Ronda escolar diária na 
entrada e saída das aulas. 

2. Academias populares. 
3. Academias populares. 

4. Albergue para moradores de rua. 
5. Albergues. 

6. Ampliar o número de vagas para creches, construindo novos prédios. 
7. Ampliar os recursos destinados à estratégia de saúde da família (pra que tenham 

equipes completas de saúde para atender a população como um todo). 
8. Área de lazer com academia popular, quadra, poliesportivo, parquinhos, árvores e 

flores. 
9. Área de lazer para o bairro (praça, etc...). Localização: na proximidade da nova 

delegacia; 
10. Área de lazer, academia popular, quadra poliesportiva, parquinhos, árvores e 

flores. 

11. Área de lazer. 

12. Área de lazer. 
13. Áreas de lazer (com parque, canchas). 

14. Áreas de lazer com academia popular. 

15. Áreas de lazer com complexos, quadras esportivas, áreas verde com espaços para 



 

 

caminhada, jogar xadrez, dominó, atendendo todas as faizas etárias. 

16. ÁREAS DE LAZER COMO ACADEMIA POPULAR, ESCOLAS DE 1º AO 9º ANO, AULAS 
DE BALE, VIOLÃO, DANÇA DE SALÃO E ETC. 

17. Areas de lazer. 

18. Áreas de lazer. Jovens – crianças – idosos; 
19. Áreas verdes, preservação do meio ambiente. 

20. Casas para idosos. 

21. Casas popular, pois nós moramos em área de risco, não temos água encanada 
nem luz própria, quando chove temos dificuldade de levar nossos filhos a escola, 
a muitos bichos como ratos, cachorros, com sarna etc, que coloca a saúde das 
crianças e a adultos em riscos, quando da enchente a água fica contaminada 
pelos bicho e esgotos, que correm a céu aberto, as ruas estão sem calçada, 
quando levamos nossos filhos, dia de chuva, a escola é uma tristeza, não temos 
escola em tempo integral, para as mães trabalhar, e maternal para deixar os 
nossos bebes, área de lazer para nossos filhos brincar, mais segurança, temos um 
corpo de bombeiro no morretes pra atende uma população que cresce cada vez 
mais, afinal falta tudo, falta tubulação nas valas. Nossas praias estão 
contaminadas com lixo e esgoto, oportunidade para pessoas especiais e 
deficiente trabalhar, pois tem direitos iguais, melhores condições de trabalho 
para os professores, ônibus em todos os bairros, calçamento nas ruas. 

22. Casas populares. 
23. Casas populares. 

24. Casas populares. 

25. Casas populares. 
26. Centro cirurgico funcionando em todas as áreas, com exames, tomografia, clinico 

e todos os de mais. 

27. Centro com especialista. 
28. Centro comunitário integrado para feiras de artesanato. 

29. Centro integrado para os artesões. 

30. Cinemas. 

31. Construção de centro comunitários. 

32. Construção de prédios habitacionais p/ famílias c/ condições de adiquiri-los. 

33. Construir novas ubs para atender a demanda. 

34. Creche em periodo integral para criança de 4 meses a 6 anos. 

35. Creche em periodo integral para mães poderem trabalhar. 

36. Creche integral 

37. Creche integral. Escola em tempo integral. 

38. Creches em periodo integral. 
39. Creches período integral. 

40. Delegacia de polícia adequada. 

41. Delegacia de policia descente! 
42. Desenvolver opções de lazer para as diferentes faixas etárias (praças, parques, 

bosques, etc) nos bairros. 



 

 

43. Destinação de áreas para construção de creches e escolas 

44. Educação de qualidade. 

45. Educação para jovens e adultos. 

46. Escola integral. 

47. Escolas bem estruturadas 
48. Escolas com oficinas em period alternativos, pinturas de quadro, música, teatro e 

outros. 

49. Escolas profissionalizantes para todos. 
50. Escolas. 

51. Espaço adequado para instalação da cede da associação de moradores. 

52. Espaço para associação de moradores. 
53. Eu moro próximo ao presidio não tem água encanada não tem luz a rua é 

inacessivel as condições de moradias são horriveis quando chove alaga tudo a 
vala não tem escoamento as condições de vida é muito ruim não trabalho porque 
não tem quem cuide das crianças e tem muitas famílias nas mesmas condições é 
um descaso com a população que não tem pra onde recorrer. 

54. Falando no geral, lá onde está o hospital que não temos o que diz ser um, tá mais 
para um posto médico “sem medicos”, se precisar de atendimento digno temos 
que deslocar para as cidades vizinhas, não tem nem  como uma mãeter seus 
filhos em itapema, todos nascem em outros município. 

55. Guarda municipal armado. 

56. Horta comunitária – incentivar. 

57. Implantação de postos policiais no bairro. 
58. Implantação de um centro esportivo no bairro, com várias modalidades e 

profissionais para as diversas áreas, com motivação para as pessoas 
frequentarem; 

59. Incentivar a vinda da unimed (hospital), implantar um laboratório de 
abaliseclínicas municipal. Criar um núcleo de atendimento especial (fono, neuro, 
fisio, psicolog, psiquiatra) 

60. Incentivo à produção de cultivo agroecologico e orgânico. 
61. Instalação de câmeras de segurança em vários pontos da cidade (bairros). 

62. Local mais adequado e maior para os animais que vivem na rua. 
63. Maior controle de animais / área de zoonose mais atuante 

64. Maior investimento em cursos para os profissionais de saúde. 

65. Maior quantidade de exames de alta complexidade dentro do próprio hospital. 

66. Maior suporte para o “samu” e bombeiros. 

67. Mais creche. 

68. Mais creches integrais. 

69. Mais equipamentos de lazer e a implantação de praças. 

70. Mais médicos no sus do jardim praia mar. 

71. Mais médicos para os bairros. 

72. Mais médicos. 

73. Mais pediatra no município. 



 

 

74. Mais policiais para fazer rondas no bairro. 

75. Mais rapidez nos exames de alta complexidade. 

76. Mais segurança nas escolas. 

77. Mais segurança nas escolas. 

78. Mais segurança. 

79. Mais segurança. 

80. Mais um posto de saúde com equipe completa pela demanda reprimida. 

81. Mais uma unidade de saúde entre o bairro morretes e praia mar. 

82. Melhoria atendimento médico. 

83. Melhoria no hospital. 

84. Melhorias no hospital. 

85. Na saúde gostariamos de um ponto atendimento (tipo pronto socorro 24 horas). 

86. Necessidade de mais um posto de saúde no bairro (24h). 

87. Necessidade de um controle de cachorros de rua; 

88. Nós precisamos de mais médicos nos postos de saúde e hospital. 

89. Oferta de esportes e atividades culturais um centro turismo escolas 
90. Oficinas nas escolas (teatro, artes, artes marciais, balet, etc...). 

91. Pediatra. 

92. Politica habitacional, construção de casas populares. 
93. Posto de saúde principalmente 24 horas que não tem  quando a gente precisa 

tem que ir para tijucas. 

94. Posto policial no bairro (24h); 

95. Posto policial no bairro. 
96. Posto policial nos bairros. 

97. Posto policial nos bairros. 

98. Posto policial. 

99. Postos de saúde com médicos 24 horas. 

100. Praça pública de encontro de idoso e criança praça de esporte e diversões. 

101. Praças. 

102. Precisamos de uma cede de associação no jardim praia mar. 
103. Queremos também uma creche que acolha as crianças para que seus pais 

possa trabalhar, porque não adianta ter emprego se não tem onde deixar seus 
filhos, sendo que os mesmos fica vulneraveis nas ruas. 

104. Queremos um município digno para viver 

105. Quero mais médico para cuidar do povo. 

106. Quero que tenha escola para todos que as criança estude o dia todo. 

107. Quero que tenha pracinha para as criança para brincar 

108. Quero segurança para proibir roubos. 

109. Quero uma casa popular para todos que tenha direitos iguais. 
110. Segurança necessitamos de policiamento mais forte para inibir os ataques 

e furtos, seria bom um posto policial 
111. Segurança um posto policial com viaturas e policiais competente fazendo 

ronda viário e noturno no morretes e praia mar. 



 

 

112. Separação de áreas para construção de unidades habitacionais de baixa 
renda proximas aos locais de oferta de serviços públicos. 

113. Teatro ou anfiteatro, cinema, etc. 

114. Teatro, cinema, parque de diversão. 

115. Teatros. 

116. Terreno adequado para a cooper itapema. 

117. Terreno adequado para a cooperitapema. 

118. Transferir a sede do conselho tutelar para o bairro. 
119. Um posto de saúde 24 horas, urgente que mais precisa e emprego para 

jovens que querem começar a trabalhar, ter o seu emprego diguino e um salário 
para receber. 

120. Um pronto atendimento no bairro. 

121. Um pronto atendimento. 

122. Vem a seguir a segurança que não temos nenhuma. A falta de segurança é 
outro fator que nos assusta em nosso bairro. Precisamos que haja mais 
policiamento no mesmo. 

123. Vigilância monitorada nas principais vias (câmeras) guarda municipal 
armada ativamente no bairro 

124. Hospital (neonatal/emergencias/cirurgias). 

125. Hospital com médicos especialistas 24 horas. 
126. Para diminuir o fluxo da meia pria e itapema, fazer mais para criança, 

praça e quadra de esporte lazer.  
127. Parcerias com o setor privado (empresas) para identificar analfabetos e 

proporcionar o retorno aos estudos diminuindo o indíce de analfabetismo, criar 
novos núcleos de estudo (alfabetização). 

128. Tem que ter estudo para adultos. 
129. As minhas propostas é assim em itapema: falta mais médicos nos postos 

de saúde, mais moradias para aqueles que mora nas áreas de risco. Eu moro 
perto do presidio nós não temos nem água nem luz não temos esgoto encanado. 
Fizerão de tudo pra tirar nos de lá. As minhas propostas é ter uma casa popular 
ter água e luz e esgoto encanado, mais área de lazer, mais segurança, mais um 
hospital para atender o pessoal mais ônibus para levar e trazer as crianças para 
escola, ter aulas para os jovens e adultos aqui no morretes.  

 

 

  



 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Saneamento básico / tratamento de esgoto / 
fechamento das valas. Separação das águas pluviais e 
de esgoto. Realização de estudos (verificar plano mun. 
Saneamento básico) 

21 52,50 7,95 

Plano de manejo da vida silvestre / preservação da 
mata atlântica. Levantamento fundiário das 
propriedades atingidas pelas zonas de amortecimento 
da unidade de conservação do refúgio da vida 
silvestre (principalmente áreas urbanas consolidadas). 

5 12,50 1,89 

Revitalização do rio Perequê / preservação dos 
mananciais / estudo da abertura da foz do rio / adição 
de molhes com programa de dragagem contínua 

3 7,50 1,14 

Macrodrenagem(estudo para viabilização) 2 5,00 0,76 

Área para reciclagem de lixo 2 5,00 0,76 

Arborização do bairro 2 5,00 0,76 

Integração dos recursos naturais entre os bairros meia 
praia e sertão do trombudo. 

1 2,50 0,38 

Isenção de imposto para obras sustentáveis / maior 
incentivo 

2 5,00 0,76 

Proibição de desmatamento nos morros 1 2,50 0,38 

Ampliação da coleta seletiva de lixo e do lixo de grande 
porte 

1 2,50 0,38 

Polícia Ambiental    

Total 40 100,00 15,15 

Propostas: 

1. Arborizar o bairro. 

2. Construções de edificios sustentáveis. 

3. Desassoriamento de mangues.  

4. Fazer tubulação na vala da praia 

5. Fechamento das valas. 

6. Fechamento de todas as valas e limpeza de terrenos baldios. 

7. Implantação de plano de manejo de vida silvestre. 

8. Implantação do plano de manejo do refúgio da vida silvestre; 

9. Incrementação macro drenagem (mirante) 
10. Integração dos recursos naturais entre os bairros meia praia e sertão do 

trombudo. 

11. Isenção de imposto p/ sustentabilidade. 

12. Ligação de esgoto corretamente eliminar as ligações clandestinas no pluvial. 

13. Melhor aproveitamento de águas naturais. 

14. Melhorias nas redes de esgoto que muitas pessoas não tem esse acesso. 

15. Melhorias nas tubulações de águas pliviais e esgoto, e na pavimentação do bairro, 



 

 

sendo sempre realizados manutenção p/ manter a qualidade; 

16. Minha proposta é: em primeiro lugar saneamento básico, porque sem ele não 
tem saúde, se não tem saúde não a educação. Como podemos transitar em ruas 
não pavimentadas cheias de buracos, esgotos a céu aberto, com matos tomando 
conta das ruas e com risco de contaminhação por ratos e outros meios. 

17. O bairro ainda tem muitas valas abertas sanar esse problema. 

18. Para fazer esgoto na rua 458 e calçamento ou asfalto 
19. Para que haja desenvolvimento social e inclusão, pedimos que nossos pedidos 

sejam considerados; morretes e praia mar necessitam de saneamento, drenagem, 
ruas calçadas, permeabilidade. 

20. Plantação de muda de árvores nas calçadas. 

21. Preservação da mata atlântica. 

22. Preservação da mata atlântica. 

23. Preservar os mananciais. 
24. Proibição de desmatamento e destruição de morros para retiradas de barros que 

altomaticamente destrói a natureza 
25. Proteger a mata atlântica ainda existente, recuperação da mata ciliar (todos 

rios).as propostas minhas são melhoria na saúde, mais médicos, um bom 
atendimento, ônibus circular no bairro, calcamentos. 

26. Queremos um terreno p/ construir uma área de reciclavel 

27. Quero que tenha água, luz, esgoto para todos. 

28. Regularização de saneamento básico. 

29. Regularização do saneamento básico. 

30. Revitalização do rio perequê e seus manguezais. 
31. Saneamento básico – ampliação do reservatório de água, recuperação e 

proteçãoda água (mananciais). 
32. Saneamento. 

33. Tratamento de esgoto das áreas mais populosas. 

34. Tratamento de esgoto em todo o bairro. 

35. Tratamento de esgoto em todos os bairros. 

36. Tratamento de esgoto. 

37. Tratamento de esgoto. 

38. Tubulação de valas. 

39. Tubulações nas valas. 

40. Usina de reciclagem de lixo municipal. 
41. Recolhimento lixo de grande porte (sofá, madeiras) com frequencia (horários 

continuos) como a coleta seletiva, estruturar as cooperativas de reciclagem 
ofertando incentivo e ampliação, cursos, profissionalizantes para aproveitamento 
de resíduos. 

 

 

  



 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Conexão intermunicipal via mar 1 50,00 0,38 

Melhor acessibilidade para municípios vizinhos 1 50,00 0,38 

Remoção da BR-101 do perímetro urbano    

Total 2 100,00 0,76 

Propostas: 

1. Acessibilidade entre itapema e os municipios por mar. 

2. Melhor acessibilidade entre os municípios. 
 

 

  



 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Regularização fundiária / adequação de loteamentos / 
realocação de famílias em áreas irregulares 

10 62,50 3,79 

Controlar a construção civil para evitar crescimento 
desordenado 

1 6,25 0,38 

Detectou-se áreas com barracões e casas sem 
infraestrutura / melhorar a infraestrutura do bairro 

2 12,50 0,76 

Atrelar a concessão do alvará de funcionamento do 
comércio ao atendimento dos padrões de acessibilidade 
nos estacionamentos  

1 6,25 0,38 

Integrar a defesa civil com o planejamento da cidade 1 6,25 0,38 

Para cada área construida (prédios) o empresário destinar 
uma parte da verba destinada a construção de postos de 
saúde, escolas, etc...). 

1 6,25 0,38 

Estudo de desapropriação (ou remoção) para casas que 
interrompem o sistema viário 

   

Total 16 100,00 6,06 

Propostas: 

1. Adequação dos loteamentos novos, bem como os antigos conforme legislação. 
2. Atrelar a concessão do alvará de funcionamento do comércio ao atendimento dos 

padrões de acessibilidade nos estacionamentos (fiscalização dos antigos para 
adequação). 

3. Controle na construção civil para que não tenhamos um crescimento desordenado, 
como já esta acontecendo. 

4. Infraestrutura. 

5. Integração defesa civil x planejamento. 

6. Legalizar os lotes 
7. Nosso interesse é que faça um zoneamento do bairro para que sejam regulaizado 

as moradias, sendo que a maioria estão irregular, não podendo fazer nada para 
melhorar suas casas, sendo assim vive em casa inadequadas sem nem um 
conforto 

8. Organização ou assentamentos adequados para moradores irregulares. 
9. Para cada área construida (prédios) o empresário destinar uma parte da verba 

destinada a construção de postos de saúde, escolas, etc...). 

10. Politica de regularização fundiária. 

11. Politica habitacional (de regularização fundiária); 

12. Prédio e barrações c/ def. Estrutural. 

13. Regularização de terrenos e moradias com responsabilidade. 

14. Regularização fundiária. 

15. Regularizar as escrituras da rua 458 e da rua 464 

16. Relocação de familias em áreas públicas invadidas 
 

 



 

 

 

MOBILIDADE URBANA   

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Falta de pavimentação / mais asfalto / todas as ruas 
asfaltadas /pavimentação preferencialmente não- 
asfáltica/ pavimentação com qualidade 

12 23,08 4,55 

Mais ônibus / mais pontos de ônibus / mais horários de 
ônibus / passe livre para jovens e idosos /pontos de ônibus 
padronizados e cobertos 

11 21,15 4,17 

Mais ciclovias / ciclovias nas vias principais / ciclovias da 
marginal protegidas 

9 17,31 3,41 

Vias de acesso para outros bairros / acesso para o bairro 
Sertão do Trombudo 

5 9,62 1,89 

Calçadas padronizadas / acessibilidade / mais calçadas 6 11,54 2,27 

Anel viário / via paralela a BR-101 /continuidade da 
marginal (ruas 440 até 448) 

2 3,85 0,76 

Mais transporte escolar 2 3,85 0,76 

Rótulas nos túneis da BR-101 / melhorar as rótulas 2 3,85 0,76 

Mais iluminação nas ruas 1 1,92 0,38 

Teleférico no Morro da Linguiça até Canto da Praia(Morro 
da Estr. Novo Horizonte) 

1 1,92 0,38 

Mão única em todas as vias beira-mar 1 1,92 0,38 

Estudo (projeto) para implantação do calçadão na orla do 
Morretes ligando Centro e Meia Praia 

   

Planejamento viário que pense o futuro    

Estudo de viabilidade para implantação do VLT    

Implantação e melhoria da sinalização (semáforos)    

Mais uma passarela para ligação entre Morretes e Meia 
Praia 

   

Continuidade da rua 462C até a 406    

Implantação de vias legais, projetadas e não abertas    

Mais opções de interligação viária entre 
Morretes/JdPraiamar e Meia Praia 

   

    

Total 52 100,00 19,70 

Propostas: 

1. Melhorar a iluminação pública pois coibre a criminalidade. 
2. A nivel de mobilidade urbana, precisamos de mais coletivos (linhas de ônibus) 

com abrigos adequados. 
3. Abertura de uma avenida com quatro pistas ligando os bairros meia praia e sertão 

do trombudo 

4. Acessibilidade entre os bairros. 

5. Acesso praia mar x sertão trombudo rua 462 

6. Adequação do transporte coletivo, conforme as necessidades da população do 



 

 

bairro. 

7. Ampliar o sistema de transporte coletivo nos bairros morretes e jardim praiamar 
(acesso e qualidade). 

8. Asfalto e calçamento para todas as ruas do bairro, fechamento de valas 

9. Asfalto nas principais vias entre bairros 

10. Asfalto ou calçamento em todas as ruas do bairro. 
11. Calçadas padronizadas; acesso cadeirantes às calçadas e comércio; acessibilidade 

ao transporte urbano e pontos de ônibus. 

12. Calçadas para acessibilidade. 

13. Calçadas para facilitar para quem anda a pé. 

14. Calçamento de qualidade. 

15. Calçamento de qualidade. 

16. Calçamento ou pavimentação das ruas. 
17. Calçamentos de qualidade. 

18. Ciclovia ruas principais. 

19. Ciclovias conectando os bairros morretes e jardim praia mar;  

20. Ciclovias em toda a cidade e bairros. 

21. Ciclovias. 
22. Ciclovias. 

23. Ciclovias. 

24. Construção de ciclovias nas principais ruas transversais. 

25. Construções de pontos de ônibus (atualmente não existe). 

26. Criação de ciclovias. 
27. Definir as avenidas preferenciais e fazer ligação com os bairros, ligar princiapais 

com a estrada do sertão do trombudo para melhorar o escoamento do trânsito. 
Incluindo ciclovias ligando ao trajeto das escolas e ubs.  

28. Elaboração avenida cortando o centro do bairro paralelamente a br 101, 
facilitando o escoamento do trânsito e ampliando e melhorando o transporte 
público 

29. Fazer rotulas especiais e definidos em cada tunel que hoje é uma bagunça. É coisa 
de irresponsavel. 

30. Futuro: ciclovias 
31. Integração de linhas de ônibus de um bairro ao outro tendo um terminal central de 

onde partam essas linhas. 

32. Mais ruas asfaltadas. 

33. Mão única beira mar (meia praia) 
34. Melhorar a infraestrutura das ruas (pavimentação, tubulação), que atualmente é 

precária. 

35. Melhorias na acessibilidade das calçadas; 
36. Mudanças na entrada do bairro na rotula. Estudar uma área no final do bairro 

para construir barracão. 

37. Ônibus. 

38. Padronização e construção das calçadas com acessibilidade no bairro como um 



 

 

todo; 

39. Passe livre para deficientes e idosos. 

40. Pavimentação das ruas, para nivelamento das mesmas. 
41. Planejar uma ou várias linhas viarias com abrigos adequado na praia mar e 

morretes. 
42. Pois eu já estou cansada de comer pó quando não chove, e quando chove água 

até a canela, não tem condições por favor nós ajude pelo amor de deus!. 

43. Pontos de ônibus no jardim praia mar. 

44. Precisamos de ruas asfaltadas com calçadas 
45. Ruas com mão única em ratão do estreitamento; anéis viário interbairro p/ 

desafogar vias principais; 

46. Teleférico morro da lingüiça x canto praia 

47. Terminal rodoviário incluindo transporte intermunicipal. 

48. Transporte circular em navios horarios com qualidade. 

49. Transporte escolar de qualidade com segurança. 

50. Transportes escolares. 

51. Vários horários de ônibus no bairro. 

52. Vias de acesso adequado para outros bairros. 
53. Obrigar cada morador que tem sua rua calçada, fazer o calçamento em sua 

residência. 
 

 

  



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Separar Meia Praia do restante da cidade (fazer duas 
cidades) / Não há interesse neste processo de 
separação (Ass. De Moradores) 

2 28,57 0,76 

Reavaliação do índice K em algumas áreas/ em 
todos os dois bairros 

2 28,57 0,76 

Substituição do índice K por outros índices 
construtivos, tais como: índice de aproveitamento 
e taxa de ocupação / taxa de permeabilidade / 
índice de conforto 

   

    

Estudos para macrozoneamento e 
microzoneamento 

1 14,29 0,38 

Delimitar os usos da área do bairro e a altura dos 
prédios 

2 28,57 0,76 

Total 7 100,00 2,65 

Propostas: 

1. Delimitação do uso das áreas do bairro 

2. Dividir meia praia de itapema 

3. Formar duas cidades 

4. Politica de ocupação de solo (altura permitida p/ a construção); 
5. Realização de um estudo de macrozoneamento e microzoneamento para 

regulamentar a lei de uso e ocupação do solo (aplicação do estatuto da cidade 
estudo de impacto de vizinhança) aumento do índice k em algumas áreas. 

6. Alteração de indice de construção “k” diminuindo a taxa de aproveitamento dos 
terrenos. 
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Gráfico Resumo das Propostas – MEIA PRAIA 

Total de propostas MEIA PRAIA: 337 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Incentivo ao turismo / turismo rural / integrar ações turísticas 6 26,09 1,78 

Incentivo ao ramo hoteleiro 2 8,70 0,59 

Capacitação profissional / cursos técnicos 3 13,04 0,89 

Local para eventos / centro de eventos 3 13,04 0,89 

Incentivar a construção de agências bancárias nas zonas 2 e 
3(com estacionamento adequado e público, com horários 
definidos) 

2 8,70 0,59 

Plano para trazer turistas no inverno 1 4,35 0,30 

Melhor divulgação dos eventos  1 4,35 0,30 

O ordenamento dos estabelecimentos de venda de bebidas e 
alimentos junto a orla no parque linear (calçadão a beira mar) 
no intuito de atender rigorosamente condições de saúde, 
higiene e sustentabilidade. 

1 4,35 0,30 

Distribuição de renda 1 4,35 0,30 

Incentivo a feiras de produtos orgânicos 1 4,35 0,30 

Construção civil como base do desenvolvimento 1 4,35 0,30 

Criar zona industrialnão poluente na cidade e não em Meia 
Praia 

1 4,35 0,30 

Total 23 73,91 6,82 

Propostas: 

1. Capacitação de rh (hotelaria, turismo, gastronomia...). 

2. Criar zona industrial na “cidade”. 

3. Distribuições financeiras 

4. Espaço para eventos (centro comunitário, cultural). 

5. Fatec: para formar pessoas capacitadas. 

6. Incentivar a construção de agencias bancarias na zona 2 e 3. 
7. Incentivar a construção de hoteis, pousadas e similares e criar lei especifica p/ 

isso. 

8. Incentivar construções de agencias bancárias na zona 2 e 3 

9. Incentivar implementação / criar capacitação superior. 

10. Incentivo a infraestrutura turistica. 

11. Incentivo ao ramo hoteleiro (preservando espaço verde). 

12. Incentivo ao turismo. 

13. Integrar ações turisticas. 
14. Investir em divulgação melhor dos eventos programados (ultraleve, etc) inclusive 

fora do municipio. 
15. Meia praia precisa de um plano para trazer turistas no inverno, baixa temporada 

para gerar renda. 
16. O ordenamento dos estabelecimentos de venda de bebidas e alimentos junto a orla no 

parque linear (calçadão a beira mar) no intuito de atender rigorosamente condições de 
saúde, higiene e sustentabilidade. 

17. Pensar s/local de construção de centro eventos 



 

 

18. Priorizar: o turismo (praia); o meio ambiente, as pessoas; 

19. Turismo sustentável. 

20. Turismo: criar ações de fortalecimento do turismo e da gastronomia; 
21. Área rural: incentivar o cultivo de produtos orgânicos e criar feiras p/ venda 

direta ao consumidor. 

22. Criação de centro de eventos. 
 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Mais praças / mais áreas verdes / parques infantis / 
academias da melhor idade / áreas públicas / com 
manutenção regular 

23 38,33 6,82 

Centros culturais / teatros 8 13,33 2,37 

Mais policiamento, câmeras de vigilância / guarda 
municipal armada / aumento do efetivo policial / centro 
integrado de segurança em itapema (PM, CIVIL, guarda 
municipal, samu...) 

10 16,67 2,97 

Mais unidades de saúde / novo hospital / pronto 
socorro 24hrs / mais médicos / Incentivo a hospitais 
privados / construção de hospital que atenda pelo SUS, 
particular e convênios... 

7 11,67 2,08 

Mais escolas / mais creches(com escovódromos para 
incentivar a saúde bucal) / prever estrutura das escolas 
para turno integral 

6 10,00 1,78 

Ginásios de esporte / espaços poliesportivos / incentivo 
ao esporte 

3 5,00 0,89 

Hortas comunitárias 1 1,67 0,30 

Política para recuperação de dependentes químicos    

Incentivar a vinda de uma universidade / escolas 
técnicas / ensino superior presencial / campus 
avançado 

1 1,67 0,30 

Moradias para pessoas carentes / efetivação da política 
habitacional do município 

1 1,67 0,30 

Construção de um restaurante popular (bandejão)    

Total 60 100,00 17,80 

Propostas: 
1. A criação da Guarda Municipal armada é necessário para a ajudar na segurança 

preventiva ostensiva, zeladoria do patrimônio público e preservação do mesmo. Os 
recursos para criação, desenvolvimento e aparelhamento poderão ser oriundos do 
mesmo tipo dos Bombeiros, através do Funrebom ou de partes de taxas de lixo, 
licenciamentos em geral. 

2. A instalação de câmeras de vídeo vigilância nas vias urbanas e parque linear (calçadão a 
beira mar) além do monitoramento do sistema viário também auxiliarão na segurança 
pública em prevenção e agilidade. 

3. Área de lazer – preservação de áreas verdas. 

4. Áreas de lazer, praças, áreas de preservação permanente. 

5. Aumento da segurança. 

6. Cameras de segurança e monitoramento. 

7. Centro comunitario poliesportivo/cultural 

8. Colocar mais unidades de saúde pública. 

9. Conservação e manutenção das academias públicas. 

10. Conservação e manutenção do parque linear calçadão. 

11. Construção de ginásio esportes/polivalente. 



 

 

12. Construção de praça pública, incluindo área de lazer infantil. 

13. Construir praças com áreas verde 

14. Criação de áreas verdes inclusive em edificação. 

15. Criação de casa de cultura. 

16. Criação de creches públicas. 

17. Criação de guarda municipal. 

18. Criação de mais áreas de lazer e praças. 

19. Criação de mais creches e escolas municipais. 
20. Criação de praças públicas na zona 1. Ainda há áreas disponiveis – desapropriar, 

se necessário. 
21. Criar aparelhos (espaços culturais), clubes para incentivar a sociedade em 

itapema. 
22. Criar áreas de lazer e recuperação públicas como: praças, centro cultural, ginásio 

de esportes. 

23. Criar espaços culturais – teatro, cinema. 
24. Criar espaços culturais (cinema, teatro e um palco para apresentações em lugares 

estratégicos 

25. Criar espaços culturais (cinema, teatro). 

26. Criar uma praça norte bairro. 
27. Dar melhores condições de trabalho e aumentar o nº de agentes de trânsito p/ 

que a polícia militar – pm, cuide efetivamente da segurança da comunidade. 
28. Deverá ser asseguradas áreas de lazer públicas com equipamentos urbanos com 

finalidades recreativas, esportivas e educativas. O desapropriamento para o uso e 
inserção destas atividades deverá ser oriundo dos recursos adquiridos pela OUTORGA 
HONEROSA E SOLO CRIADO. 

29. Deverá ser criados incentivos por parte da Municipalidade para que a iniciativa privada 
possa empreender estabelecimentos culturais como teatros, auditórios, salas de cinema, 
hotéis e assemelhados que venham a contribuir no incremento da cultura, turismo e 
economia na Cidade. 

30. Educação: ampliar o nº de escolas e aumentar os turnos escolares e atividades 
extras-escolares, de forma que nenhum joven, adolescente fique ocioso – criar 
parcerias c/ senai, universidades... 

31. Escolas públicas e particulares de ensino médio e fundamental. 

32. Espaço com quadra poliesportiva. 

33. Espaço multiuso. 

34. Estimulo ao esporte. 

35. Fazer um projeto de moradias p/ comunidade carente. 

36. Implantação de hortas orgânicas comunitárias. 
37. Implantação do número do guarda armado em toda cidade, independente do 

número de habitantes. 
38. Incluir a construção de jardins, fontes luminosas, chafaris e praças e não spo 

concreto, prédios. 

39. Instalar upa isto e pronto atendimento 

40. Lazer: ampliar áreas de lazer e melhorar as existentes. 



 

 

41. Manutenção e conservação das academias a céu aberto. 

42. Manutenção e policiamento nestes espaços. 

43. Parques infantis. 
44. Postos de saúde adequados, com funcionarios para atendimento 24 horas 7 dias 

na semana. Poderia ser até uma clinica. 
45. Praça pública em meia praia/castelo branco/andorinhas. Não existe nenhuma 

praça. 

46. Praças com áreas verdes e parquinho infantil. 

47. Praças com jardins. 

48. Praças verdes. 

49. Pronto socorro 24h. Atendimento médico. 
50. Saúde pública: implementar mais postos de saúde e aumentar o efetivo de 

profissionais – se possivel criar espaços especificos para idosos, crianças e mães 
(grávidas). 

51. Saúde: maior nº de médicos nos postos e ampliação horário de atendimento. 
52. Segurança pública (combate mais efetivo ao furto de veiculos, assaltos e 

combates a drogas). 
53. Ter unidades de creches que comportem a demanda sem o corre-corre p/ 

matriculas e abertas mesmo em finais de semana, por termos funcionarios que 
trabalham fora dos horarios comerciais. 

54. Trazer novamente as nossas academias 

55. Trazer um hospital p/ “cidade”. 

56. Viabilizar a instalação de universidade local (presencial). 

57. Áreas verdes nos espaços públicos e principalmente nas escolas. 

58. Centros infantis. 

59. Cinema, teatro, inclusão digital gratuito 

60. Guarda municipal. 
 

 

  



 

 

AMBIENTE NATURAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Falta de água / política de abastecimento de água / 
captação de água das cidades vizinhas / plano para 
distribuição no verão / fora CONASA / fica CONASA / 
MAIS LAGOAS DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA / 
CONTEMPLAR O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
ITAPEMA / incentivo à instalação de caixas d’água nas 
residências 

14 18,42 4,15 

Mais saneamento básico / mais estações de tratamento 
de esgoto / fim do despejo de dejetos na orla marítima/ 
contemplar plano municipal de saneamento básico 

8 10,53 2,37 

Preservação dos mananciais / Despoluição dos rios / 
proteger as margens dos rios / preservação dos 
manguezais e áreas de restinga / mata ciliar 

12 15,79 3,56 

O uso da energia Solar, Eólica, cinética de queda de 
águas de aparelhos de ar condicionado e águas pluviais 
podem ser usadas em empreendimentos e prédios a fim 
de se estabelecer um grau mínimo de sustentabilidade 
permanente nas edificações destas características/ 
incentivo ao uso de energia renovável e limpa 

9 11,84 2,67 

Usinas de compostagem / melhora do sistema de coleta 
de lixo / mais lixeiras nas ruas e orla marítima / estação 
de transbordo/ contemplar PMGIRS 

8 10,53 2,37 

Arborização urbana / preservação das áreas verdes / 
preservação dos morros / revitalização de áreas 
degradadas 

12 15,79 3,56 

Proteção da fauna e flora / plano de manejo da vida 
silvestre 

3 3,95 0,89 

Acompanhamento da balneabilidade / qualidade da 
água do mar e a realização periódica da limpeza e 
oxigenação da areia da praia 

3 3,95 0,89 

A geração de resíduos sólidos  originados pela 
construção civil deverá ser reutilizados pela 
municipalidade para fabricação de elementos de 
pavimentação urbana, elementos para uso em 
saneamento básico como fossas sépticas e filtros e 
elementos construtivos habitacionais para residências 
de interesse social. 

1 1,32 0,30 

Propor que as lavações de veículos tenham meios 
alternativos (captação de água da chuva) e 
reaproveitamento da água 

   

Proporcionar um mínimo de permeabilização do solo 
para evitar enxurradas 

1 1,32 0,30 

Limitar população nas áreas mais críticas 
ambientalmente 

2 2,63 0,59 

Restrições para outdoors 2 2,63 0,59 

Plano para tratamento de animais abandonados 1 1,32 0,30 



 

 

Recuperar a navegabilidade do Rio Perequê e Rio Bela 
Cruz com implantação de molhes/ criar marina pública 

   

Estudo para que em um curto período do verão (de 
mais movimento) as construtoras não iniciem o 
rebaixamento do lençol freático ou que sejam 
direcionadas a rede coletora de esgoto e sinalização nos 
locais de saída de água nas galerias da macrodrenagem 
indicando a construtora que estiver fazendo o 
rebaixamento do lençol freático -  

   

Estudo para colocação de filtro purificador para 
amenizar odores e coloração da agua nas obras antes 
do lançamento ao sistema de aguas pluviais 

   

Estudo para retirada das saídas da macrodrenagem da 
orla da praia 

   

Retorno tarifário para o empreendedor quando tiver o 
reaproveitamento da água 

   

Criaçao de um emissário para a saída da 
macrodrenagem 

   

Criaçao de uma certificação municipal de 
sustentabilidade nas edificaçoes 

   

Proibiçao da captura de corruptos e tatuíras da areia da 
praia (para a filtragem e limpeza natural da areia) 

   

Total 76 100,00 22,55 

1. Propostas: 
2. A geração de resíduos sólidos  originados pela construção civil deverá ser reutilizados 

pela municipalidade para fabricação de elementos de pavimentação urbana, elementos 
para uso em saneamento básico como fossas sépticas e filtros e elementos construtivos 
habitacionais para residências de interesse social. 

3. A vizialtura presente nas margens deve ser retirada ou adequado para que esta 
não contribua com cargas orgânica para o rio perequê bem como se eliminar a 
contaminação do rio e da água bruta com agrotóxico. 

4. Ambiental: melhoria da rede coletora, com plano de dar um fim correto para o 
lixo. 

5. Ampliação do abastecimento e tratamento de água. 
6. Ampliação urgente e emediata do fornecimento de água. Para isso sujerimos a 

captação de água no manancial do rio tijucas que pode chegar até itapema por 
decline. 

7. Ampliação, adequação e maior eficiência da ete. 
8. Animais abandonados: que seja feito um plano para dar um fim nessa história das 

pessoas abandonarem animais nas ruas colocando em risco a vida dos animais e 
pessoas. 

9. Arborização, dentro do possivel, das ruas e avenidas da cidade. 

10. Arborização. 

11. Aumento/ampliação da reservação de água bruta (>1 milhão m³). 

12. Colocação de maior nº de lixeiras na praia e ruas. 

13. Conasa: fora conasa. 



 

 

14. Criar usina de compostagem de lixo organico tornando adubo organico 

15. Despoluição do mangue. 
16. Exigir das concessionarias de água e esgoto a ampliação do sistema de água e 

esgoto para garantir os serviços durante o veraneio. 
17. Exigir do órgão competente a fiscalização da ligação de esgoto dos prédios onde 

existe rede coletora de esgoto na referida rua. 
18. Fazer construções “sustentaveis” nos quisitos mínimos p/ melhoria de qualidade 

de vida. Ex: reservatorios de água pluvial c/ reaproveitamento desta água, energia 
solar, eólica etc... 

19. Fazer um plano de limpeza e manutenção do rio perequê com a despoluição e 
fiscalização rigida das fontes poluentes 

20. Fim dos vazamentos da rede coletora p/ a praia. 
21. Fiscalização mais rigida e monitoramento frequente quanto a qualidade da água 

do mar e seus fluentes. 

22. Garantir a efetividade do saneamento básico em toda cidade. 
23. Implantação de um programa de mapeamento e monitoramento da qualidade da 

água do mar (praia) com o estudo de todas as formas de vida subaquatica 
existente e programa de preservação de todas as espécies. 

24. Implantação de usinas de compostagem para tratamento de resíduos orgânicos. 

25. Implementar um projeto de lei para captação de água da chuva por residencias. 

26. Incentivo a proteção de biodiversidade. 
27. Incentivo do uso de energias removiveis através de diminuição do iptu (solar foto 

voltaica, solar térmica ou energia eólica por exemplo). 

28. Incentivo/criação de um programa como o de produtor de águas. 

29. Integração ambiental (conservação matas ciliares). 
30. Limitar população nas áreas mais criticas, regulando construção de edificios, 

capacidade de processamento do esgoto sanitario, abastecimento de água 
potavel pela sua capacidades, criar vias de mobilidade urbana. 

31. Lixeiras nas ruas 

32. Maior fiscalização quando o lixo na praia, junto aos veranistas. 

33. Manter arborização e calçadas do parque linear em permanente manutenção. 
34. Manter e preservar a praia limpa despoluindo o ano inteiro com tratamento 

completo dos esgotos e despoluição do rio perequê 
35. Meio ambiente: preservar os matos, acidentes geo gráficos e demais áreas 

ambientais (rios, cachoeiras, etc) não permitindo a especulação imobiliaria. 
36. Melhoria em todo sistema de descarte do lixo com início na implantação de 

lixeiras próprias no percurso de toda avenida nereu ramos. 
37. Melhoria no sistema de coleta do esgoto ou a retirada das estações coletoras de 

esgoto da orla da praia. 
38. Na aprovação de novos projetos de construção, exigir que haja preservação do 

meio ambiente, ou com energia solor, ou captação de água pluvial etc. 

39. Não permitir ligação de esgoto em redes pluviais. 

40. Nominimo, reserva as áreas verdes restantes no bairro meia praia. 

41. O uso da energia Solar, Eólica, cinética de queda de águas de aparelhos de ar 



 

 

condicionado e águas pluviais podem ser usadas em empreendimentos de grande porte a 
fim de se estabelecer um grau mínimo de sustentabilidade permanente nas edificações 
destas características. 

42. Obrigatoriedade de captação de água da chuva em todas as obras de porte 
médio. 

43. Pensar legislação que proporcione ou que garanta um mínimo de permiabilização 
do solo ou captar água da chuva p/ não ir diretamente a tubulação pluviamétrica 
evitando as enchurradas. 

44. Placas para capitação de energia solar. 

45. Politica ambiental para recuperação da mata ciliar do rio perequê. 

46. Politica de abastecimento de água p/ meia praia. 
47. Presença da policia ambiental na praia grossa para coibir o desmatamento que 

está ocorrendo. 

48. Preservação das áreas de mangue. 

49. Preservação dos mananciais. 

50. Preservação dos manciais d’água. 

51. Preservação e reimplantação de área de restinga. 
52. Preservar a qualidade da balneabilidade com fiscalização eficiente de ligação 

clandestinas. 

53. Preservar areas com concentração de arvores dentro da area urbana 
54. Preservar mananciais de água exigir responsabilidade nos fornecimento de agua 

p/ a população 

55. Prioritário: limpeza/desassoramento e ampliação do reservatório d’água. 

56. Procurar alternativas de mananciais e usos alternativos para captação de água. 

57. Projeto urbanistico de arborização em toda cidade. 

58. Proteção dos morros de praia grossa e do morro do cabeço. 
59. Proteção rigorosa dos mananciais de abastecimento e das reservas florestais 

ainda existentes (flora e fauna). 
60. Recompor áreas degradadas em virtude da extração mineral (as famosas 

barreiras). 

61. Refúgio da vida silvestre, fazer e implementar um plano de manejo. 

62. Restrições de “out doors” que poluem e tiram a beleza de nossa cidade. 

63. Revitalização de uma área que um dia foi um parque das capivaras. 

64. Saneamento básico que seja feito plano de saneamento básico. 
65. Saneamento básico: tratamento de esgoto utilizando alternativas para não afetar 

a contaminação de água que desemboca no mar – praia. 
66. Sobre meio ambiente: criar leis mucipais de proteção das margem dos rios de no 

minimo 10m com matos ciliares. 

67. Suprimir lançamento de esgoto clandestino (rede pluvial). 

68. Sustentabilidade energeticaatraves de geradores aeólicos e placas. 
69. Todas as edificações multifamiliares e comerciais obrigatoriamente deverão ter sistemas 

de aproveitamento das águas de chuva incididas sobre o prédio e o terreno para fins de 
limpeza ou reaproveitamento para saneamento. 

70. Tratamento de esgoto. 



 

 

71. Tratamento do lixo organico para compostagem e sua transformação em adubo 
72. Um plano urgente de aquisição de água (acredito que até estratégico) pois 

acredtida-se que breve terremos falta d’água com mais frequencia. 
73. Falta de água no verão castiga os moradores de todos os bairros, e na meia praia 

não é diferente. 
74. Proibir e coibir uso dos passeios com placas publicitarias ou materiais 

promocionais. 
 

 

  



 

 

INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Ligação com Porto Belo (Perequê) / Construção de ponte com 
altura para permissão de navegaçao/ conexões viárias com 
municípios do entorno 

6 54,55 1,78 

Construção de um hospital/UPA regional. UPA somente 
municipal 

3 27,27 0,89 

Estudo de fortalecimento do turismo na Costa Esmeralda    

Bondinho aéreo pela costa esmeralda 1 9,09 0,30 

Catamarã entre a costa esmeralda 1 9,09 0,30 

Total 11 100,00 3,26 

Propostas: 

1. Bondinho aéreos abrangendo toda a costa esmeralda (turismo) 

2. Construir mais uma ponte ligando a porto belo. 
3. Extensão da rua 306 até a br 101 atravessando o rio perequê e o bairro perequê 

porto belo. 

4. Integração da avenida nereu ramos com atiliofontam (porto belo). 

5. Integração das rodovias entre municipios do entorno. 
6. LIGAÇÃO DA 2ª OU 3ª AVENIDA COM O BAIRRO PEREQUÊ COM NOVAS PONTES 

SOBRE O RIO PEREQUÊ. 

7. Ligar a meia praia com perequê com uma ponte isto é mais uma ponte 

8. Mobilizar médicos e suas associações para construir um hospital regional. 

9. Pleitear hospital para a região bombinhas, porto belo, itapema. 
10. Transporte maritimo entre as praias (catamarã) (compreendendo: toda costa 

esmeralda, até itajai – atingindo faculdades, hospitais etc...) 
11. Criação de upa (unidade de pronto atendimento) planejar construção de hospital 

“padrão fifa” para itapema, porto belo, bombinhas e tijucas. 
 

 

  



 

 

AMBIENTE CONSTRUÍDO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Preservação/revitalização do calçadão, com mais 
infraestrutura para o turista / melhorar a infraestrutura 

5 20,00 1,48 

Preservação dopatrimônio histórico 2 8,00 0,59 

Aumentar o espaço entre as edificações 2 8,00 0,59 

Considerar a ventilação e sombreamento/ escalonamento 3 12,00 0,89 

Proibir prédios muito altos / evitar excessivo crescimento 
do número de prédios – Não proibir prédios muito altos, 
desde que respeite o cone de sombreamento 

2 8,00 0,59 

Não permitir construções que fechem servidões 3 12,00 0,89 

Manter o gabarito dos prédios como está no Plano Diretor 
vigente 

2 8,00 0,59 

As edificações de grande porte (acima de 5.000m²) de 
área construída, deverão estabelecer um número de 
vagas de garagem de acordo com o tamanho das 
unidades autônomas residenciais e comerciais 

1 4,00 0,30 

Não haver construção de prédios com 5 ou 6 andares de 
garagem– Permitir construções de prédios com 5 ou 6 
andares de garagem, respeitando recuos e afastamentos 
obrigatorios 

1 4,00 0,30 

Incentivo ao incorporador a construir um andar de 
garagem para estacionamento publico rotativo 

   

Incentivar a construção de edifícios-garagem 
   

Limitar o numero de vagas por apartamentos em no 
maximo 3 

   

Não limitar o numero de vagas por apartamentos 
   

Não permitir construção de prédios maiores que 5 
andares 

1 4,00 0,30 

Permitir contruçao de prédios maiores que 5 andares    

Não diminuir o gabarito dos prédios – Discutir os índices 
construtivos 

1 4,00 0,30 

    

Utilização do terraço (cobertura), para área comum 
descoberta. Incentivo a criação de telhado verde 

1 4,00 0,30 

As edificações de grande porte (acima de 5.000m²) de 
área construída, deverão ter um mecanismo legal que a 
razão da área do terreno e/ou a testada do mesmo 
definam o número de unidades á construir. 

1 4,00 0,30 

Total 25 100,00 7,42 

Propostas: 

1. As edificações de grande porte (acima de 5.000m²) de área construída, deverão ter um 



 

 

mecanismo legal devem estabelecer um número de vagas de garagem de acordo com o 
tamanho das unidades autônomas residenciais. 

2. As edificações de grande porte (acima de 5.000m²) de área construída, deverão ter um 
mecanismo legal que a razão da área do terreno e/ou a testada do mesmo definam o 
número de unidades á construir. 

3. As propriedades associativas das construções sejam respeitadas em áreas consolidadas 
para se indicar sítios culturalmente históricos para a Cidade. 

4. Colocação de quiosques padronizados p/ venda de lanches c/  cobrança de 
locação p/ cobrir gastos c/ manutenção. 

5. Cultura: preservar o berço da civilização e criação do municipio, fornando áreas, 
edificações como patrimônio historico. 

6. Deixar mais espaço entre as edificações. 
7. Evitar construções excessivas de edificios (só cimento) precisamos de area verde 

e flores. 
8. Fiscalização efetiva nas construções não permitindo mais construir prédios que 

fechem as ruas. Ex: 317 b, 235, 281. 
9. Fiscalização efetiva nas construções não permitindo mais para o futuro construir 

prédios fechando ruas da servidões, como já aconteceram em itapema em 
governos passados. Ex: ruas: 317 b, 235, 281. 

10. Fiscalização efetiva nas construções, não permitindo construir fechando ruas 
como já aconteceram em itapema rua 235, 317 b, 281, ajustes de conduta não 
repara o dano a sociedade. 

11. Importantissimo: não haver mais construção de prédios com 5 ou 6 andares de 
garagem deixando somente o espaço livre para a edificação dos apartamentos. 
Pois com isto, as vias publicas não terao mais sol tornarão as ruas um corredor 
fúnebre e sombrio. 

12. Melhorar a infraestrutura geral da cidade. 
13. Não é do interesse da população dimunuir o gabarito dos prédios, uma vez que 

somos nativos e acompanhamos o crescimento da cidade, por esse motivos 
sabemos que todo o crescimento rio da indústria da construção civil sabemos e 
oturismo é o nosso principal meio de crescimento. 

14. Não permitir construção de prédio na quadra da rua com mais de 5 pavimentos. 

15. Predios muito alto na beira mar (proibir) 
16. Preservar o calçadão beira mar, cartão postarl de itapema onde o sorriso de 

quem anda aqui estpa em seus rostos (banheiros publicos todo ano). 
17. Quanto mais prédios mais sombras, por isso a importancia da utilização da 

cobertura. 
18. Recuos das edificações devem ser modificadas afim de aumentar o espaço entre 

eles. 
19. Revitalizar o calçadão linear com sua manutenção e melhoramento construindo 

banheiros publicos que funcionem o ano inteiro 

20. Secundários: sanitários/banhistas junto ás guaritas. 
21. Verticalização da cidade. Rever o crescimento vertical da cidade, sob a ótica da 

iluminação e ventilação naturais. 

22. Aprovar o direito de utilizar o terraço (cobertura) “ultimo andar” para uso comum 



 

 

ou privado, de acordo com o interesse do empreendedor, o qual pode optar para 
uso de área de lazer, piscinas etc. 

23. Manter altura, gabarito dos prédios a serem construidos na zona 01 e zona 02 até 
a segunda avenida após poderia até liberar altura. 

24. Manter as alturas máximas dos edificios do plano diretor vigente. Com o mínimo 
de 2 garagens por apartamento. 

25. O uso do escalonamento vertical com recuos de acordo com a altura e o número de 
pavimentos possibilitará uma maior ventilação e insolação, sendo este mecanismo um 
instrumento legal e democrático de respeito com a vizinhança. 

 

 

  



 

 

MOBILIDADE URBANA 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

Problemas com calçadas / nivelamento das calçadas / 
calçadas com acessibilidade / padronização das calçadas 
/ calçadas sem obstáculos e com passagem para duas ou 
três pessoas / construção de passeios 

30 23,44 8,90 

Abertura/finalização da terceira avenida até a margem 
do Rio Perequê 

12 9,38 3,56 

Mais ciclovias / ciclovias ao invés de ciclofaixas / 
estacionamento para bicicletas / sistema de aluguel de 
bicicletas– criação de mecanismos de incentivos a 
empresas para locação de bicicletas – ciclofaixa 
compartilhada – bicicletariospublicos 

13 10,16 3,86 

Remoçaode obstáculos (lixeiras) nos passeios publicos 

   

Implantaçao de ciclovias nas marginais da BR-101 

   

A criação de Transporte Coletivo Público de qualidade 
com capacidade e qualidade maior do que a existente, 
com trajetos bem definidos e com horários mais 
adequados e frequentes. 

6 4,69 1,78 

Faixas de pedestres acessíveis / faixa de pedestres 
elevada / rampas de acesso para cadeirantes 

10 7,81 2,97 

Implantar estacionamento rotativo(zona azul) 4 3,13 1,19 

Proibir a exposição de produtos do comercio no recuo 
frontal das edificações (ver tema para inclusão) 

   

Bolsões de estacionamento / edifícios garagem 5 3,91 1,48 

Monotrilho/metrô/trem 5 3,91 1,48 

Pontos de ônibus com cobertura, horários e itinerários 3 2,34 0,89 

Integração entre os bairros via marginal da BR-101 em 
toda a extensão da cidade / mais túneis interligando os 
bairros 

5 3,91 1,48 

Criação de vias binárias para dar melhor fluidez 4 3,13 1,19 

Estudos para novo acesso ao bairro e ligação com a BR-
101 

3 2,34 0,89 

Criação de avenida beira-mar – Não criação da avenida 
beira-mar com transito de veiculos/ trânsito na orla para 
dar segurança – não permitir transito de veículos na orla, 
com exceção para veículos oficiais  

2 1,56 0,59 

Gerar fluidez entre os principais pontos de deslocamento 
da cidade 

2 1,56 0,59 

Contorno viário - BR-101 3 2,34 0,89 

Finalizar a segunda avenida 2 1,56 0,59 



 

 

Transporte coletivo sustentável / fontes alternativas de 
energia 

2 1,56 0,59 

Redes de energia elétrica no subsolo para aumentar os 
passeios / alternativas para os postes de iluminação 

4 3,13 1,19 

Melhor sinalização de órgãos públicos / sinalização de 
atrativos turísticos / sinalização para pedestres 

2 1,56 0,59 

O recuo maior frontal das edificações poderá levar a se 
usar bolsões de estacionamento fazendo com que as 
ruas tenham sua largura total para fluxo de trânsito. 

1 0,78 0,30 

Ordenar por horário o abastecimento comercial através 
de veículos de médio e grande porte para que não haja 
interferência no tráfego local de Ruas e Avenidas. 

1 0,78 0,30 

Construção de uma avenida junto a margem do Rio 
Pereque para gerar mais um polo turístico e de 
preservação da orla 

1 0,78 0,30 

Mínimo de vaga para estacionamento em 
estabelecimentos comerciais 

1 0,78 0,30 

Criação da guarda municipal de trânsito – guarda 
municipal armada 1 

0,78 0,30 

Incentivo para ônibus (coletivo- vans, ônibus) estudantis 
intermunicipais(inclusive universitários – tarifa zero 
universal) 

1 0,78 0,30 

Proibiçao do transito de veículos de tração animal dentro 
do perímetro urbano – incentivar o cavalo de ferro 

   

Incentivo ao transporte náutico(publico e coletivo) 1 0,78 0,30 

Vagas de estacionamento sem obstáculos – proibir a 
colocação de cones ou outros elementos de obstrução 
do acesso ao espaço publico (todas as vias publicas o 
estacionamento são públicos) 1 

0,78 0,30 

Incetivo ao aumento da frota de taxis    

Valor da tarifa do transporte coletivo ser calculado por 
quilometragem / tarifaintegral 

2 1,56 0,59 

Incentivar o uso de transporte coletivo – com ações 
sócio-educativas 

   

Criaçao de pontos apropriados para o estacionamento 
de veículos de grande porte (caminhoes, ônibus, etc) 

   

Proibir a apropriação do espaço publico por 
comerciantes em todo o município de Itapema (calçada, 
calçadão e orla da praia) 

   

Estabelecer mecanismos legais das distancias dos 
passeios para uso publico e local de área privada, sendo 
que o local de área privada, o uso devera ser 
regulamentado pelo poder publico municipal 

   

Controle de entrada de ônibus turístico– destinar local 
apropriado para estacionamento, com instalações para 

1 0,78 0,30 



 

 

limpeza e manutenção dos ônibus – Regulamentaçao e 
fiscalização dos ônibus de hospedes de casa de excursao 

Total 128 100,00 37,98 

Propostas: 

1. “Área azul” estacionamento rotativo nas principais ruas, como também criação 
de vagas para deficientes físicos. 

2. A construção de uma avenida junto a margem do Rio Pereque é de fato muito 
importante não somente para mobilidade urbana, mas sim gerará mais um polo turístico 
e de preservação da orla, fazendo com que haja atividades sócio econômicas também á 
margem do Rio. 

3. A criação de Transporte Coletivo Público de qualidade com capacidade e qualidade maior 
do que a existente, com trajetos bem definidos e com horários mais adequados e 
frequentes. 

4. A integração dos bairros via marginal leste e oeste da BR-101. 

5. ABERTURA DA 3ª AVENIDA IMEDIATAMENTE COM CICLOVIA 
6. ABERTURA DE TODA A 3ª AVENIDA COM INCLUSÃO DE CICLOVIA 

IMEDIATAMENTE 

7. Abrir a terceira avenida até a divisa com perequê/porto belo. 

8. Acessibilidade garantida em todas as vias urbanas. 

9. Acessibilidade para deficientes e idosos: 

10. Acessibilidade para idosos e deficientes. 

11. Acessibilidade para idosos, deficientes 
12. Acessibilidade: mobilidade urbana não existe, iluminação pública na meia praia é 

precária ainda existe ruas no escuro, ruas emburacadas parece mais um queijo 
suiço. 

13. Aluguel de bicilcetas. 

14. AMPLIAÇÃO DA 3ª AVENIDA. 
15. Ampliacao de passeios que garantam a boa circulação das vias transversais ou 

onde isso não acontece 

16. Ampliar as atuais nóticias e passagens de nível (túnel) sob br 101. 
17. As vias  marginais leste e oeste da BR-101 devem atender o fluxo maior e mais rápido de 

veículos do trafego entre os bairros e as avenidas e ruas  para o deslocamento interno 
local. 

18. Através de o traçado urbano existente criar um trajeto de trânsito para os principais 
pontos de objetos de deslocamento da cidade, como escolas, saúde, estabelecimentos 
comerciais de grande porte e de turismo. Estes trajetos devem ter o trânsito mais livre 
possível. 

19. Aumento da frequencia dos ônibus nos horarios de pico. 

20. Aumento das calçadas principalmente nas avenidas. 

21. Calçadas desobstruidas. 

22. Calçadas niveladas não mais inclinadas. 

23. Ciclovia e não ciclo faixa. 

24. CICLOVIAS NA 2ª E 3ª AVENIDAS E MARGINAIS. 

25. Comunicar os condomínios para eliminar as calçadas em rampas desniveladas. 



 

 

26. Conforto, qualidade e segurança no transporte municipal e intermunicipal. 
(obrigar por lei). 

27. Construção de faixas de segurança elevadas, nas avenidas (de pedestres). 
28. Construir passeio público, nos terrenos abandonados e sem construção, mesmo 

que seja realizado pela prefeitura e cobrando tanto com o iptu, melhorando 
assim a mobilidade urbana. 

29. Construir passeios 
30. Construir passeios sem obstaculos com livre e segura circulação permitindo a 

viabilidade de qualquer transeunte. 

31. CONTINUAR A 3º AVENIDA ATÉ A RUA 316. 
32. Criação de bolsões de estacionamento em todas as ruas possível para melhorar o 

fluxo de veiculos, aumentando o numero de vagas, respeitando-se as vias de 
acesso ao pedestre. 

33. Criação de bolsões de estacionamentos públicos ou o incentivo fiscal e de construção de 
edifícios garagens. 

34. Criação de ciclovias e terminais urbanos. 

35. Criação de estacionamento rotativo (zona azul) nas avenidas principais. 
36. Criação do sistema binario nas ruas transversais p/ possivel melhoria das calçadas 

e facilidade no transito e estacionamento. 

37. Criar maiores números de vias ciclistas. 

38. Criar mais vias para ciclistas 
39. Criar marginais sul/norte e norte/sul em toda a extensão do municipio, ao longo 

da br 101 ou então modificar o trajeto da br 101 no perimetro urbano da cidade. 

40. Criar terminais urbanos. (transporte público). 

41. Dotar a cidade com ciclovias interligadas. 

42. Durante temporada estabelecer preferência ao transporte coletivo. 
43. É indispensável à ampliação na extensão e na largura da Terceira Avenida para que se 

faça um escoamento do trafego mais rápido e com maior volume de veículos ajudando 
na Mobilidade Urbana da Meia Praia. Se possível iniciar o mais próximo do Rio Pereque e 
terminar na Marginal Leste da BR-101. 

44. Em novas construções aumentar o passeio. 

45. Espaço para estacionamento de ônibus / controle de entrada. 

46. Estacionamento de bicicletas. 
47. Estacionamento rotativo nas principais vias públicas bem como criação de vagas 

específicas para deficientes. 
48. ESTENDER A 2ª E 3ª AVENIDA ATÉ O PEREQUÊ, DESAPROPRIANDO OS IMÓVEIS DE 

ESTAR IMPEDINDO E CONSTRUINDO AS PONTES NECESSÁRIAS.  
49. Estudo da possibilidade do enquadramento da faixa de areia p/ criação de av. 

Beira mar. 
50. Estudo de mudança de trafégo na av. Nereu ramos, ex: eliminar um dos lados de 

estacionamento, ciclovia, via exclusiva p/ transporte público e segurança e 
atendimento de emergência. 

51. Estudo do sistema viário, pois só temos uma via de acesso p/ entrar no bairro. 

52. Estudo p/ tirar a br 101 do centro da cidade c/ possível desvio. 



 

 

53. Exigir que agencias bancárias disponibilize um mínimo de vagas de 
estacionamento, bem como banheiros sanitário p/ os clientes. 

54. Faixa de pedestre elevada mais seguras 

55. Faixa de pedestres elevadas. 

56. Garantir estacionamentos públicos em espaço privados. 

57. Implantação de ciclovias, todas as avenidas e marginais. 
58. Implantação de guarda municipal de trânsito com efetivo suficiente para atingir 

os objetivos (hoje ninguém respeita as faixas de segurança). 

59. Implantação do sistema binário. 

60. Incentivar criação de estacionamento ou edificio garagem. 
61. Incentivo para ônibus escolares intermunicipal (faculdade etc...) Para todos sem 

custos. 

62. Integração de ciclovias (interbairros). 
63. INTERLIGAR A 2ª AVENIDA COM A RUA EXISTENTE APÓS A RUA 310. ESTA 

INTERLIGAÇÃO DEPENDE DE DESAPROPRIAR UM IMOVEL. 

64. Ligar a meia praia com a brproximo das ruas 306 

65. Livre e segura circulação para passagem de pelo menos duas pessoas. 

66. Lotar a cidade com ciclovias interligadas. 
67. Lutar por um contorno da br 101 – tirando o trânsito de caminhões nos 

perimetros urbanos. 

68. Melhoramento no asfalto e ciclovias. 

69. Metro/trem. 

70. Mobilidade e segurança no trânsito para os pedestres e idosos. 

71. Monotrilho aéreo integrado com outras praias 

72. Mudar localização da br 101 no perimetro urbano. 

73. Nivelamento das calçadas 

74. Nivelamento das calçadas. 

75. Nivelamento de calçadas. 

76. Nivelamento de calçadas. 
77. O ordenamento das faixas de bolsões de estacionamento devem ser  revistos de maneira 

a que não venha a impedir o trânsito e sim acolher o maior número possível de unidades. 
78. O recuo maior frontal das edificações poderá levar a se usar bolsões de estacionamento 

fazendo com que as ruas tenham sua largura total para fluxo de trânsito. 
79. O uso de veículos movidos a eletricidade ou a gás natural na frota municipal e de 

coletivos. 
80. Ordenar por horário o abastecimento comercial através de veículos de médio e grande 

porte para que não haja interferência no tráfego local de Ruas e Avenidas. 

81. Orientação gerais p/ apontar necessidade de conserto calçadas mobilidade 
urbana – colocação de dindinho nas avenidas principais ou lotações. 

82. Orla deve ter trânsito de veículos. Hoje não se pode caminhar sozinho na praia a 
noite pois a chance de ser assaltado é grande. Com trânsito de veiculos, a 
criminalidade diminui. 

83. Os recuos frontais devem aumentar para maior permeabilidade e ventilação e uso de 
passeios públicos mais confortáveis. 



 

 

84. Padronização das calçadas e manutenção. 

85. Padronização das calçadas. 
86. Passeios livres de obstáculos facilitando a passagem de 3 pessoas (no mínimo 

1,50mt). 
87. Passeios sem obstáculos (postes, árvores, lixeiras, etc). Facilitando o trânsito de 

pessoas em especial cadeirantes.  

88. Ponto de ônibus cobertos protegidos chuva e sol. 
89. Ponto de onibus com cobertura melhor que protege da chuva e do sol, com 

horarios indicados 

90. Ponto de ônibus com indicação de intinerário e horários. 
91. Prever a ampliação de passeios que garantam a boa circulação em pelo menos 

um dos lados das vias transversais ou onde isso não acontece. 
92. Prever ampliação de passeios que garantam a boa circulação em pelo menos um 

dos lados das vias transversais onde isto não acontece. 

93. Priorizar o transporte público. 

94. Priorizar vias de mobilidade p/ bicicletas em todas as avenidas. 
95. PROJETAR 1ª, 2ª, 3ª E 4ª VIA E CONCLUIR LIGANDO A MARGINAL LESTE AO 

SENTIDO DO RIO PEREQUÊ. 
96. PROJETAR E CONCLUIR 2ª 3ª E 4ª AVENIDAS LIGANDO MARGINAL LESTE AO 

SENTIDO DO RIO PEREQUÊ. 
97. PROJETAR E CONCLUIR A 2ª, 3ª E 4ª AVENIDAS, LIGANDO MARGINAL LESTE AO 

SENTINDO DO RIO PEREQUÊ. 

98. PROJETAR E CONCLUIR AS 2ª, 3ª E 4ª AVENIDAS. 
99. Proporcionar travessias seguras das vias para pessoas com dificuldade de 

mobilidade com rebaixo das calçadas nos pontos de travessia. 
100. Proporcionar travessias seguras das vias para pessoas com qualquer tipo 

de locomoção, com rebaixo das calçadas nos pontos de travessia com 
posicionemanto adequado. 

101. PROSSEGUIMENTO DA 3ª AVENIDA ATÉ O PARQUE DOS PÁSSAROS OU ATÉ 
RUA 318 MEIA PRAIA. 

102. Que a prefeitura execute seu compromisso de fazer as calçadas 
103. Rampa de acesso nas vias publicas (para cadeirantes a cada 80mts e 

principalmente na faixa de pedestre) 
104. Rampa de acesso nas vias públicas (para cadeirantes) à cada 80 mts e 

principalmente nas faixas de pedestres. 
105. Redes de energia elétrica, telefonia e outros, tirar dos passeios passando 

p/ o subsolo 

106. Remoção dos postes e obstruções em geral no meio de calçada. 
107. Sentido único em todas as ruas (transito binário) (incluindo as 

transversais) permitindo estacionamento nos dois lados quando houver 
condições. 

108. Sinalização de órgãos públicos como centro de cidadania, conselho tutelar, 
pontos turisticos, praia grossa, mirante. 

109. Sinalização de trânsito com sinalização para pedestres. 



 

 

110. Sistema viário (dar melhor segurança aos pedestres e fluidez aos veiculos); 

111. Tarifa integral. 

112. Todas as passagens de pedetres tem que ter descida para cadeirante 
113. Transferir os postes celesc p/ o mais próximo possivel do meio fio p/ 

aumentar o passeio. 
114. Transformar vias de mão dupla em mão única p/ melhorar mobilidade 

assim aumentando espaço para estacionamento. 

115. Transporte nautico. 

116. Transporte sustentavel, trem elétrico. 

117. Tuneis integrando meia praia com morretes (mais 2 tuneis). 
118. Vagas de estacionamentos rotativos nas vias mais utilizadas (maior 

movimento). 

119. Vagas essenciais sem obstáculos 

120. Vagas para estacionar c/ cobrança 

121. Valor da tarifa por quilometragem. 
122. Viabilizar transporte de massa “monorail” na orla que tanto serve para 

transporte da população/comunidade como para turistas. 
123. Viabilizar transporte de massa via monotrilho na orla severia ao transporte 

de massa quanto ao turismo. 

124. Colocar rede elétrica, telefonia e tv a cabo subterrâneo. 
125. Condicionar os antigos e novos imóveis com rampas, elevadores e calçadas 

regulares. 

126. Eletrecidade da cidade tudo subterrânea (tv a cabo- telefonia) 

127. Espaço de calçada com dimensão adequado à passagem de cadeirante. 
 

 

  



 

 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Proposta Quantidade % do eixo % do total 

A criação da OUTORGA HONEROSA e o SOLO CRIADO  
deverão estabelecer regramento e fins para gerar 
economicamente condições da Municipalidade provir 
condições de executar obras públicas específicas de 
infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e 
mobilidade urbana como itens a priori 

4 28,57 1,19 

Ordenar através de fórmulas de densidade, taxa de 
ocupação os índices construtivos de acordo com 
necessidade e a possibilidade de demanda da 
micro região ou zona/ ordenamento territorial de 
acordo com as demandas da sociedade 

4 28,57 1,19 

Criação de taxa de ocupação e índice de 
aproveitamento 

1 7,14 0,30 

Identificação das transversais Zona 1 e Zona 2 1 7,14 0,30 

Prover condições para que se preserve micro zonas 
para o uso de condomínios horizontais fechados. 

1 7,14 0,30 

Análise de zoneamento para liberar gabarito com 
escalonamento 

1 7,14 0,30 

Diminuição do índice K 1 7,14 0,30 

Eliminaçao do índice K, substituir pelo coeficiente de 
aproveitamento previsto no Estatuto da Cidade 

   

Fazer um estudo de zoneamento c/ analise diferenciada 
nas zonas com construções já consolidadas 

1 7,14 0,30 

Total 14 100,00 4,15 

1. A criação da OUTORGA HONEROSA e o SOLO CRIADO  deverão estabelecer regramento e 
fins para gerar economicamente condições da Municipalidade provir condições de 
executar obras públicas específicas de infraestrutura, saneamento básico, saúde, 
educação e mobilidade urbana como itens á Priore. 

2. A criação da taxa de ocupação e o índice de aproveitamento irão direcionar a uma 
melhor distribuição demográfica tendo um instrumento de controle mais preciso que 
regula a densidade de habitantes por hectare ou m², sendo mais fácil direcionar e dirigir 
crescimento específico em uma zona. 

3. A distribuição e caracterização das edificações devem ser ordenadas de acordo com a 
necessidade da zona, levando em conta sempre a consolidação do existente sem jamais 
alterá-la. Passível em caso de fretamento construtivo por não haver condições de 
infraestrutura. 

4. A distribuição especifica das diretrizes de crescimento e ordenamento de maneira que o 
crescimento da iniciativa privada seja possibilitado de acompanhamento da 
administração pública, ou seja que as obras públicas sigma o ritmo da privada no intuito 
de termos em todos os locais, infraestrutura urbana(água, energia, esgoto, 
pavimentação, escolas, saúde, segurança). 

5. A verticalização das construções na Meia Praia é indispensável pela falta de zonas á 
serem ocupadas, esta verticalização deve ser ordenada pelo uso do SOLO CRIADO e 



 

 

OURTOGA HONEROSA de acordo com a Zona para que não ocorra sombreamento na 
orla. 

6. Criar fundo p/ possibilitar a criação de áreas p/ prolongar vias públicas, projetar 
novas, p/ edificação de praças e outros aparelhos urbanos (solo criado).  

7. Fazer um estudo de zoneamento c/ analise diferenciada nas zonas com 
construções já consolidadas, criando índice de permeabilidade, taxa de ocupação, 
e aumento de recuos visando a verticalização, respeitando o escalonamento da 
altura já existente em relação ao mar. 

8. Identificação das tranversais zona 1 e zona 2. 
9. Implantação da outorga onerosa do direito de construir, permitindo mais 

pavimentos em relação ao atual palno diretor. 
10. Liberar gabarito respeitando o escalonamento existente e c/ analise de 

zoneamento. 
11. Ordenamento territorial direcionado a estabelecer diferentes diretrizes para cada local 

com suas particularidades e diferenças. Estabelecendo a distribuição de recursos 
econômicos de acordo com a necessidade de absorção do existente e do á construir. 

12. Ordenar e permitir usos de acordo com a necessidade da sociedade, ordenar através de 
fórmulas de densidade, taxa de ocupação os índices construtivos de acordo com 
necessidade e a possibilidade de demanda da micro região ou zona. 

13. Prover condições para que se preserve micro zonas para o uso de condomínios 
horizontais fechados. 

14. Mudança do indice k, dimunuindo-o, de forma que os empresários possam 
desenvolver projetos de maior escala podendo edificar um número maior de 
pavimentos e consequentemente, apartamentos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DAS PROPOSTAS – GERAL 
  



 

 

 

 

Consultas públicas/ Eixos 
Des. 

Econômico 
Des. 

Social 
Amb. 

Natural 
Int. 

Regional 
Amb. 

Construído 
Mob. 

Urbana 
Ord. 

Territorial 
Total 

Ilhota 11 23 11 1 14 18 2 80 

Alto do São Bento, 
Sertãozinho e Casa Branca 

10 30 17 0 2 20 3 82 

Várzea e Taboleiro dos 
Oliveiras 

0 12 5 0 3 11 4 35 

Morretes e Jd. Praiamar 30 117 40 2 16 52 7 264 

Sertão do Trombudo 14 19 11 1 0 15 9 69 

Centro e Canto da Praia 26 58 39 0 29 58 9 219 

Meia Praia 23 60 76 11 25 128 14 337 

Total 114 319 199 15 89 302 48 1086 
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11%
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29%
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5%

Total das propostas


