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Consulta Pública em Camboriú – 

Avaliação Geral 
 

  

 De 03 a 05 de março de 2015 foram realizadas as Consultas Públicas 

para estruturação das propostas de elaboração do Plano de Mobilidade de 

Camboriú. O objetivo destas consultas à população foi de entender, num 

primeiro momento, quais as principais preocupações com o futuro da cidade, 

em especial relacionadas com a percepção dos moradores sobre a mobilidade 

urbana em sua cidade. 

 As consultas foram subdivididas em três regiões homogêneas, ou seja, 

com perfis populacional e espacial semelhantes: 1) Monte Alegre - Taboleiro - 

Várzea do Ranchinho; 2); Centro - Santa Regina - Areias - Área Rural 3);Rio 

Pequeno - Cedro - Lidia Duarte - São Francisco de Assis. As reuniões estavam 

estruturadas em duas etapas, sendo a primeira para contextualizar os 

participantes junto ao tema “Plano de Mobilidade”, abordando os aspectos 

legais, os objetivos gerais e específicos e, uma apresentação de eixos 

temáticos, este último visando despertar o cidadão para temas importantes do 

cotidiano e do planejamento da mobilidade urbana da cidade. Na segunda 

etapa foi realizada uma oficina para debates e coletas de propostas e 

sugestões, compostas por mesas e agrupamentos de aproximadamente 10 

pessoas. Nas oficinas foram registradas as diversas proposições, registradas 

sob a responsabilidade de um secretário eleito pelos por cada grupo ou de 

forma individual. Ao final foram coletadas pelos coordenadores do evento para 

posterior sistematização. A consulta contou, ao todo, com a participação de 

134 cidadãos (que assinaram as listas de presença), representando 0,22% dos 

habitantes e foram registradas 303 propostas nas oficinas. 

 Na sistematização das propostas dos participantes da sociedade civil, 

percebe-se que as vontades e anseios sobre a mobilidade urbana da cidade 

permeiam questões relacionadas principalmente à reorganização do sistema 

viário, transporte coletivo, incentivo ao transporte cicloviário, uma política 
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específica para calçadas e acessibilidade e o desenvolvimento social da cidade 

através do acesso e ampliação de serviços básicos, como saúde, educação e 

saneamento básico. 

 Em Anexo a este documento encontram-se o Edital de Chamamento 

publicado pela Prefeitura de Camboriú (Anexo I), a lista de presença (Anexo II), 

cópia das fichas de propostas na íntegra (Anexo III) e cópia da apresentação 

de sensibilização (Anexo IV). 

 

Figura 1 - Consulta Pública do PlanMOB em Camboriú/SC 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 A sistematização das propostas será apresentada a seguir, subdividida 

em temas (Calçadas e Acessibilidade, Infraestrutura viária, Sinalização, 

Socialização do Espaço Urbano, Transporte Cicloviário, Transporte Coletivo, 

Ambiente Natural, Desenvolvimento Social, Transporte de Cargas, Transporte 

Coletivo Alternativo, Gestão da Mobilidade Urbana e Reorganização do 

Sistema Viário), para facilitar a compreensão das propostas confeccionadas 

pelos moradores presentes à Consulta Pública. 
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Extrato das Propostas 
 

 Reunião realizada nos Bairro Monte Alegre, Taboleiro e Várzea do 

Ranchinho. 

 

 

1. Ambiente Natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Reflorestamento de áreas degradadas; 1 33,33 0,50 

Planejamento imobiliário (deixar de construir em 
área de montanha); 

1 33,33 0,50 

Reflorestamento dos morros. 1 33,33 0,50 

TOTAL 3 100,00 1,51 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

2. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Calçadas melhores para os pedestres, deficientes e 
para idosos; 

6 33,33 3,02 

Calçadas padronizadas, mais lombadas eletrônicas 
evitando carros em alta velocidade; 

6 33,33 3,02 

Rampas para cadeirantes; 4 22,22 2,01 
Nós queremos mais urbanização, mais calçada no 
Conde Vila Verde e no Monte Alegre; 

1 5,56 0,50 

A minha reclamação é que na rua onde eu moro tem 
asfalto depois de 23 anos que eu moro ali tem um 
grande problema, é que os moradores colocam 
moveis. Todo tipo de madeira fica na calçada, sendo 
assim impedindo dos pedestres andar. 

1 5,56 0,50 

TOTAL 18 100,00 9,05 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

3. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Mais civilização; 1 1,52 0,50 

Educação: Internet nas escolas e materiais didáticos; 1 1,52 0,50 

Prevenção de menores que estão nas ruas usando 
drogas; 

1 1,52 0,50 

Respeito a comunidade e aos vizinhos; 1 1,52 0,50 
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O tratamento em unidade básica da saúde que tem 
poucos médicos e pediatras e atendimentos 
melhores, por que está feia Camboriú; 

1 1,52 0,50 

Tem jovens de 15/16 anos que querem trabalhar só 
que é proibido pela lei, daí saem vender, se 
prostituir, daí ta bom. Deveriam deixar menores 
trabalhar; 

1 1,52 0,50 

“ Nem parece que estamos no século XX pois 
pagamos nossos impostos e não temos o retorno 
necessário”; 

1 1,52 0,50 

Eu fiz uma simples pergunta: Quantos bairros 
existem em nossa cidade? Quem vai responder essa 
pergunta? 

3 4,55 1,51 

Seria bom que tirassem as famílias carentes que 
pagam aluguel e descem para cada família um lar, 
não predinho ou melhor prédios. Mas sim casas pra 
que cada família pudesse plantar, criar bichinhos e 
outras coisas, e sim cuidar do que é seu sozinho e 
não misturado; 

1 1,52 0,50 

Eu quero ar condicionado nas salas e na cantina o 
lanche ser mais barato; 

1 1,52 0,50 

Melhora na política; 1 1,52 0,50 

Melhorar a saúde pública; 1 1,52 0,50 

Contratação de professores; 1 1,52 0,50 

Merenda da escola; 1 1,52 0,50 

Menos propostas e mais mão de obras; 2 3,03 1,01 

Menos canalhices e mais ação; 1 1,52 0,50 

Mais ambulâncias do samu; 1 1,52 0,50 

A falta de remédio; 1 1,52 0,50 

Eu gostaria que a prefeita autorizasse, que o pessoal 
que tem exames ou consultas em Florianópolis 
tivesse um veículo para levar uns na parte da manhã 
e outro para levar outro pessoal na parte da tarde; 

1 1,52 0,50 

Em relação a saúde, facilitar o acesso da população a 
saúde, médicos, liberar as vacinas para toda a 
população que necessita; 

1 1,52 0,50 

As consultas que a população fica esperando muito 
tempo para ser atendido, aparelhos para exames; 

1 1,52 0,50 

Coleta não acontece nos morros; 1 1,52 0,50 

Contratar mais jovens para trabalhar; 1 1,52 0,50 

Melhorar salas de aula; 1 1,52 0,50 

Abaixar o preço da luz; 1 1,52 0,50 

Abaixar a água; 1 1,52 0,50 

Vagas nas creches por que tem mães que precisam 
colocar seus filhos para poderem trabalhar, ar 
condicionado nas salas; 

1 1,52 0,50 

Melhor infraestrutura das escolas (salas), lixo, ar, 
bancos, etc...; 

1 1,52 0,50 

Melhor infraestrutura (salas com ar condicionado); 1 1,52 0,50 

Queremos mais médicos no posto de saúde no 1 1,52 0,50 
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Conde Vila Verde; 

Queremos escola de qualidade de estudo, mais 
professores, educação fundamental e ensino médio 
no monte alegre e mais lombada, fiscalização 
eletrônica nas ruas e no monte alegre, 
principalmente no Conde Vila Verde; 

1 1,52 0,50 

Falta de assistência médica, falta médicos, remédios, 
a gente paga os impostos e não sabe para onde vai o 
dinheiro; 

1 1,52 0,50 

Coleta não acontece nos morros; 1 1,52 0,50 

Planejamento urbano (menos nos morros); 1 1,52 0,50 

Nossa cidade não esta preparada pra receber mais 
moradores a movimentação urbana esta bem 
complicada; 

1 1,52 0,50 

Planejamento urbano; 2 3,03 1,01 

Correio, bombeiro, banco, médicos, enfermeiros; 6 9,09 3,02 

Saúde pública (postinho); 1 1,52 0,50 

Precisamos de um posto de saúde 24 horas aqui no 
Distrito Monte Alegre Conde tabuleiro e Monte 
Alegre temos a metade população Camboriú; 

1 1,52 0,50 

Evitar quando chover, qualquer chuva que dá, acaba 
a energia; 

1 1,52 0,50 

Falta água e luz; 4 6,06 2,01 

Saneamento básico; 3 4,55 1,51 

Coleta diária de lixo, mais lixeiras na rua; 2 3,03 1,01 

Melhorar a segurança do bairro Monte Alegre e 
Tabuleiro, etc..; 

1 1,52 0,50 

Mais segurança pros bairros, polícias de rua em rua 
e de bairro em bairro; 

4 6,06 2,01 

Guarda de trânsito nas escolas; 2 3,03 1,01 

Proteções; 1 1,52 0,50 

TOTAL 66 100,00 33,17 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

 

4. Ordenamento Territorial 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Seria bom que no nosso bairro tivesse um banco 
Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e uma lotérica 
mais próxima; 

1 50,00 0,50 

Uma prefeitura aqui no bairro Monte Alegre. 1 50,00 0,50 

TOTAL 2 50,00 1,01 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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5. Fiscalização do poder público 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Mais fiscalização nas ruas para verificação de uma 
boa iluminação devido a muitas ruas escuras e ao 
lixo jogado em locais de passagem de pedestre; 

1 50,00 0,50 

Guardas municipais no final da aula auxiliando 
motoristas e estudantes. 

1 50,00 0,50 

TOTAL 2 100,00 1,01 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

6. Gestão da Mobilidade Urbana 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Pontos de taxi 7 100,00 3,52 

TOTAL 7 100,00 3,52 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

7. Reorganização do Sistema Viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Terceira avenida para acesso a Balneário Camboriu; 1 50,00 0,50 

Acesso na BR para acesso á Florianópolis ou um 
elevado sobre o acesso principal de Balneário 
Camboriu. 

1 50,00 0,50 

TOTAL 2 100,00 1,01 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

8. Infraestrutura viária 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 
Asfaltar as ruas de bairro, colocar mais boca de lobo 
e construir mais calçadas, evitando alagamento; 

1 1,67 0,50 

Parando de gastar caminhão de água para abaixar a 
poeira, colocar postes de luz nas ruas, evitando 
acidentes e estragos; 

1 1,67 0,50 

Arrumar os semáforos pois na madrugada não 
funcionam; 

1 1,67 0,50 

Desentupir as bocas de lobos; 1 1,67 0,50 
Valas a céu aberto; 1 1,67 0,50 
Melhorias na tubulação para evitar alagamentos, 
(quando chove é impossível transitar); 

5 8,33 2,51 

Esgoto e pavimentação; 1 1,67 0,50 
Semáforo em frente ao CAIC; 1 1,67 0,50 
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Lombadas; 1 1,67 0,50 
Galeria ou tubos nas valas desde La do Monte 
Cruzeiro até no tabuleiro aquela vala que passa de 
um bairro pro outro; 

1 1,67 0,50 

Mais luzes nos postes, na rua Monte Cruzeiro tem 
um pedaço da rua que está sem luz; 

1 1,67 0,50 

Rua de asfalto: motivo aonde eu moro não tem e 
quero um quebra mola, e queria que arrumassem as 
bocas de lobo; 

1 1,67 0,50 

Melhoras a rua Monte dedo de deus: ter mais 
segurança e melhorar as tubulações e melhorar 
nossa calçadas do monte alegre, as ruas que não são 
asfaltadas podem fazer asfalto ou o caminhão de 
água passar mais frequentemente molhando as ruas 
por que a poeira é de mais, seria bom também se 
fosse feito cobertura nos pontos de ônibus por que 
nos dias de chuva as pessoas ficam se molhando, e 
falando em chuva, quando chove as ruas do Monte 
Alegre ficam alagadas, tudo por causa dos lixos nas 
ruas e as boca de lobo ficam entupidas; 

1 1,67 0,50 

Calçamento nas ruas para acabar com a lama e 
buracos e a poeira; 

2 3,33 1,01 

Melhorar o sinaleiro para o trabalhador; 1 1,67 0,50 
Iluminação; 4 6,67 2,01 
Pintura das lombadas; 1 1,67 0,50 
Muro de contenção nos morros onde necessitar; 1 1,67 0,50 
Queremos mais faixas de pedestres na cidade de 
Camboriu; 

1 1,67 0,50 

Meu nome é Carol eu moro no Jardim Aliança, e 
toda vez que chove alaga, os moradores já fizeram 
uma pequena manifestação mas não adiantou de 
nada, na minha opinião deveria fechar aquelas valas 
que estão a céu aberto, deveria ser feito uma 
galeria, ser asfaltada as ruas principais e ser feito 
algumas calçadas mas se resolverem o problema das 
valas já estaria de bom tamanho, a iluminação neste 
local também nas ruas próximos as escolas, etc; 

1 1,67 0,50 

A rua Marmeleiro falta asfalto, não tem nem 
condições de andar pois o calçamento esta uma 
vergonha, por favor tomem providencia com 
segurança nas ruas, pois eu estudo a noite estou 
exposta, para assalto ou morte pois não tem 
segurança policial nos colégios . Precisávamos de 
policiais para os alunos ser protegidos, pois o crime 
esta exposto; 

1 1,67 0,50 

Calçamentos nas ruas para acabar com a lama, os 
buracos, e a poeira; 

1 1,67 0,50 

Parar de gastar água para jogar na rua e asfalta 
principalmente; 

1 1,67 0,50 

Fazer pavimentação em todas as ruas; 13 21,67 6,53 
Asfaltar todas as ruas do Monte; 1 1,67 0,50 
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Tampar os buracos nas ruas por que quando tem 
chuva forte abre mais buracos do que já tem e 
quando vão tapar só colocam uns cascalhos; 

1 1,67 0,50 

Faixas de pedestres; 3 5,00 1,51 
Iluminação e pavimentação na Avenida do Conde; 
que dá acesso ao Centro de Camboriu; 

1 1,67 0,50 

Um olhar para os problemas das ruas nos morros; 1 1,67 0,50 
Pavimentação nas ruas Monte Cruzeiro e Monte 
Serra Negras e bastante quebra mola e faixa de 
pedestre nessas ruas; 

1 1,67 0,50 

Manth Inácio Linhares (mão única, que não haja 
estacionamento dos dois lados da via); 

1 1,67 0,50 

Retirar Lombadas antigas; 1 1,67 0,50 
Tubulação da valas Serra Negra; 1 1,67 0,50 
Manutenção das ruas (asfalto, prego); 1 1,67 0,50 
Lombadas; 2 3,33 1,01 
Tubulação para escoamento da água pluvial; 1 1,67 0,50 
Problemas da chuva (enchentes, canalização, etc..). 1 1,67 0,50 
TOTAL 60 100,00 30,15 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

9. Sinalização 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Sinalização (placas) de trânsitos e nas ruas 2 66,67 1,01 

Sinalização no Conde Vila Verde obrigatório 1 33,33 0,50 

TOTAL 3 100,00 1,51 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

10. Socialização do espaço urbano 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Na localidade do bairro Monte Alegre há apenas um 
parque infantil; 

1 33,33 0,50 

Praças: No conde Vila Verde não existe nenhum 
parquinho para as crianças; 

1 33,33 0,50 

Praças/parques. 1 33,33 0,50 

TOTAL 3 100,00 1,51 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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11. Transporte Cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Ciclovia para evitar ciclistas na contramão e 
acidentes; 

6 50,00 3,02 

Ciclovia na rua principal do bairro pois é muito 
perigoso; 

4 33,33 2,01 

Ciclovias no monte agulhas negras; 1 8,33 0,50 

Vemos a necessidade da criação de ciclovia, em 
relação ao transporte urbano precisamos de 
melhorias na qualidade das frotas, que mais ônibus 
estejam a disposição da população. 

1 8,33 0,50 

TOTAL 12 100,00 6,03 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

12. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Rua Monte Agulhas Negas (principal), colocar mais 
ponto de ônibus com cobertura para evitar a luz 
solar, e evitar um pouco da chuva; 

1 4,76 0,50 

Mais transporte público, rampas para cadeirantes 
pois é muito importante; 

1 4,76 0,50 

Transporte público é uma vergonha; 1 4,76 0,50 

Ônibus nos horários corretos; 1 4,76 0,50 

Final de semana não existe meio de transporte 
público principalmente no domingo; 

1 4,76 0,50 

Mais pontos de ônibus; 3 14,29 1,51 

Transporte público com qualidade (mais ônibus, 
passagem mais barata com mais horários e 
integrados aos bairros ou localidade rurais; 

2 9,52 1,01 

Terminais nos bairros principalmente as de difíceis 
acessos (morros); 

1 4,76 0,50 

Mais horários de ônibus pelos bairros da cidade; 1 4,76 0,50 

Um terminal urbano na cidade de Camboriú, linhas 
para mais cidades do estado e país; 

1 4,76 0,50 

Transporte público de qualidade, mais ônibus, de 
Itajaí a Conde Vila Verde, com mais horários, rampa 
e calçadas sem buraco para os cadeirantes; 

1 4,76 0,50 

Mais ônibus de Itajaí para Balneário, de Balneário 
para Itajaí, pra Camboriu, mais ônibus também de 
Itajaí para Monte Alegre, de Monte Alegre para 
Itajaí; 

1 4,76 0,50 

Ponto de ônibus no bairro Jardim Aliança; 1 4,76 0,50 

Mais linhas ( transporte público); 3 14,29 1,51 

Mais transporte para o cadeirante e para os idosos e 
para o estudante; 

1 4,76 0,50 
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Ônibus: As linhas de ônibus são péssimas, não temos 
paradas, ônibus tem só de 1 em 1 hora, nossos 
ônibus Camboriu só passam até o bombeiro quem 
trabalha na rua 300 BC pra frente só a pé ou tem que 
esperar outro ônibus. 

1 4,76 0,50 

TOTAL 21 100,00 10,55 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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13. Total das propostas, por tema - Monte Alegre - Taboleiro -  Várzea do Ranchinho 

Propostas Quantidade % 

Ambiente Natural 3 1,51 

Calçadas e acessibilidade 18 9,05 

Desenvolvimento social 66 33,17 

Ordenamento Territorial 2 1,01 

Fiscalização do poder público 2 1,01 

Gestão da Mobilidade Urbana 7 3,52 

Reorganização do Sistema Viário 2 1,01 

Infraestrutura viária 60 30,15 

Sinalização 3 1,51 

Socialização do espaço urbano 3 1,51 

Transporte cicloviário 12 6,03 

Transporte coletivo 21 10,55 

TOTAL 199 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 
 

 Calçamentos nas ruas para acabar com a lama, os buracos, e a 
poeira; 

 

 Parar de gastar água para jogar na rua e asfalta principalmente; 
 

 O tratamento em unidade básica da saúde que tem poucos médicos 
e pediatras e atendimentos melhores, por que esta feia Camboriu; 

 

 Tem jovens de 15/16 anos que querem trabalhar só que é proibido 
pela lei, daí saem vender, se prostituir, daí ta bom. Deveriam deixar 
menores trabalhar; 

 

 Fazer algo para evitar alagamentos; 
 

 Fazer pavimentação em todas as ruas; 
 

 Calçadas melhores para os pedestres, deficientes e para idosos; 
 

 Evitar quando chover, qualquer chuva que da, acaba a energia; 
 

 Asfaltar todas as ruas do monte; 
 

 Asfaltar as ruas de barro, colocar mais boca de lobo e construir mais 
calçadas, evitando alagamento; 

 

 Parando de gastar caminhão de água para abaixar a poeira, colocar 
postes de luz nas ruas, evitando acidentes e estragos; 

 

 Rua Monte Agulhas Negas (principal), colocar mais ponto de ônibus 
com cobertura para evitar a luz solar, e evitar um pouco da chuva; 

 

 Mais transporte público, rampas para cadeirantes pois é muito 
importante; 

 

 Ciclismo para evitar ciclistas na contramão e acidentes; 
 

 Calçadas padronizadas (iguais), mais lombada eletrônica evitando 
carros em alta velocidade; 

 

 Guardas municipais no final da aula auxiliando motoristas e 
estudantes; 

 

 Pontos de taxi; 
 

 Transporte público que é uma vergonha; 
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 Asfalto nas ruas (por que quando ta muito calor levanta um pueirão); 
 

 Tampar os buracos nas ruas por que quando tem chuva forte abre 
mais buracos do que já tem e quando vão tapar só colocam uns 
cascalhos; 

 

 Ciclovia na rua principal do bairro pois é muito perigoso; 
 

 Mais unidades básicas de saúde pois é uma vergonha mesmo; 
 

 Arrumar os semáforos pois na madrugada não funcionam; 
 

 Desentupir as bocas de lobos; 
 

 Calçadas padronizadas; 
 

 Rampas para cadeirantes; 
 

 Menos propostas e mais mão de obras; 
 

 Menos canalhices e mais ação; 
 

 Pontos de taxis; 
 

 Ônibus nos horários corretos; 
 

 Mais civilização; 
 

 Mais ambulâncias do samu; 
 

 Melhorar a segurança do bairro Monte Alegre e Tabuleiro, etc..; 
 

 Final de semana não existe meio de transporte público 
principalmente no domingo; 

 

 Falta de água; 
 

 Mais pontos de ônibus; 
 

 Valas a céu aberto; 
 

 A falta de remédio; 
 

 “ Nem parece que estamos no século XX pois pagamos nossos 
impostos e não temos o retorno necessário”; 

 

 Asfalto das ruas; 
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 Ciclovias (principalmente na rua principal do bairro); 
 

 Calçadas padronizadas; 
 

 Faixas de pedestres; 
 

 Transporte público com qualidade (mais ônibus, passagem mais 
barata com mais horários e integrados aos bairros ou localidade 
rurais; 

 

 Rampas para cadeirantes; 
 

 Melhorias na tubulação para evitar alagamentos, (quando chove é 
impossível transitar); 

 

 Na cidade de Camboriu a 72.200 habitantes, não sabem nem mesmo 
quantos bairros há na nossa cidade; 

 

 Na localidade do bairro Monte Alegre há apenas um parque infantil; 
 

 Nossa cidade não esta preparada pra receber mais moradores a 
movimentação urbana esta bem complicada; 

 

 È impossível a movimentação de pessoas com deficiência em nosso 
bairro; 

 

 È necessário no acesso de pessoas com deficiência em qualquer 
lugar... Tendo estrutura e calçadas apropriado para eles; 
 

 Achamos que é necessário menos propostas, e mais mão de obra 
qualificada; 
 

 Eu fiz uma simples pergunta: Quantos bairros existem em nossa 
cidade? Quem vai responder essa pergunta? 
 

 “ Pessoas que trabalham para a melhoria da cidade de Camboriu 
não souberam me responder quantos bairros há na nossa cidade... 
Sendo eles responsáveis por esse projeto; 
 

 Esgoto e pavimentação; 

 Galerias; 
 

 Calçadas; 
 

 Terceira avenida para acesso a Balneário Camboriu; 
 

 Ciclovias no monte agulhas negras; 
 

 Iluminação e pavimentação na Avenida do Conde que dá acesso ao 
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Centro de Camboriu; 
 

 Semáforo em frente ao CAIC; 
 

 Terminais nos bairros principalmente as de difíceis acessos (moros); 
 

 Lombadas; 
 

 Mais horários de ônibus pelos bairros da cidade; 
 

 Um terminal urbano na cidade de Camboriu, linhas para mais 
cidades do estado e país; 

 

 Um olhar para os problemas das ruas nos morros; 
 

 Criação de projetos que melhorem os esgotos das ruas para evitar 
alagamentos; 

 

 Mais fiscalização nas ruas para verificação de uma boa iluminação 
devido a muitas ruas escuras e ao lixo jogado em locais de 
passagem de pedestre; 

 

 Vemos a necessidade da criação de ciclovia, em relação ao 
transporte urbano precisamos de melhorias na qualidade das frotas, 
que mais ônibus estejam a disposição da população; 

 

 Eu gostaria que a prefeita autorizasse, que o pessoal que tem 
exames ou consultas em Florianópolis tivesse um veiculo para levar 
uns na parte da manhã e outro para levar outro pessoal na parte da 
tarde; 

 

 Em relação a saúde, Facilitar o acesso da população a saúde, 
médicos, liberar as vacinas para toda a população que necessita; 

 

 As consultas que a população fica esperando muito tempo para ser 
atendido, aparelhos para exames; 

 

 Educação: Internet nas escolas e materiais didáticos; 
 

 Asfalto das ruas; 
 

 Ciclovias (principalmente na rua principal do bairro); 
 

 Calçadas livres; 
 

 Faixas de pedestres mais respeitos dos motorista com os pedestres, 
principalmente na praia Brava; 

 

 Transporte público de qualidade, mais ônibus, de Itajaí a Conde Vila 
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Verde, com mais horários, rampa e calçadas sem buraco para os 
cadeirantes; 

 

 Melhorias na tubulação para evitar alagamento quando chove é 
impossível transitar; 

 

 Calçada padronizada; 
 

 Ponto de taxi, etc..; 
 

 Pavimentação nas ruas Monte Cruzeiro e Monte Serra Negras e 
bastante quebra mola e faixa de pedestre nessas ruas; 

 

 Mais ônibus de Itajaí para Balneário, de Balneário para Itajaí, pra 
Camboriu, mais ônibus também de Itajaí para Monte Alegre, de 
Monte Alegre para Itajaí; 

 

 Mais segurança pros bairros, polícias de mato de rua em rua de 
bairro em bairro; 

 

 Ponto de ônibus no bairro Jardim Aliança; 
 

 Galeria ou tubos nas valas desde La do Monte Cruzeiro até no 
tabuleiro aquela vala que passa de um bairro pro outro; 

 

 A mais uma coisa, seria bom que tirassem as famílias carentes que 
pagam aluguel e descem para cada família um lar, não predinho ou 
melhor prédios. Mais sim casas pra que cada família pudesse 
plantar, criar bichinhos e outras coisas, e sim cuidar do que é seu 
sozinho e não misturado; 

 

 Mais luzes nos postes, na rua Monte Cruzeiro tem um pedaço da rua 
que ta sem luz; 

 

 Era bom que no nosso bairro tivesse um banco Itaú, Bradesco, 
Caixa, Banco do Brasil e uma lotérica mais próxima; 

 

 Uma prefeitura aqui no bairro Monte Alegre; 

  

 Eu quero uma rua de asfalto, motivo aonde eu moro não tem e quero 
um quebra mola, e queria que arrumassem as bocas de lobo; 

 

 Eu quero ar condicionado nas salas e na cantinao lanche ser mais 
barato; 

 

 E também melhorar a minha rua monte dedo de deus melhorar e ter 
mais segurança e melhorar as tubulações e melhorar nossa calçadas 
do monte alegre, as ruas que não são asfaltadas podem fazer asfalto 
ou o caminhão de água passar mais frequentemente molhando as 
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ruas por que a poeira é de mais, seria bom também se fosse feito 
cobertura nos pontos de ônibus por que nos dias de chuva as 
pessoas ficam se molhando, e falando em chuva, quando chove as 
ruas do Monte Alegre ficam alagadas, tudo por causa dos lixos nas 
ruas e as boca de lobo ficam entupidas; 

 

 Asfaltos das ruas (pra melhorar o trânsito); 
 

 Ciclovias (principalmente na rua principal do bairro); 
 

 Calçadas/calçadas padronizadas; 
 

 Faixas de pedestres; 
 

 Transporte público de qualidade, mais ônibus, passagens mais 
baratas com mais horários; 

 

 Rampas para cadeirantes; 
 

 Melhoria na tubulação para evitar alagamentos (quando chove é 
impossível transitar); 

 

 Melhora na política; 
 

 Calçamento nas ruas para acabar com a lama e buracos e a poeira; 
 

 Melhorar a saúde pública; 
 

 Contratação de professores; 
 

 Merenda da escola; 
 

 Melhorar o sinaleiro do trabalhador; 
 

 Contratar mais jovens para trabalhar; 
 

 Melhorar salas de aula; 
 

 Pontos de táxi; 
 

 Abaixar o preço da luz; 
 

 Abaixar a água; 
 

 Achamos que devem asfaltar as ruas, por que quando chove a areia 
das ruas se transformam em lama; 

 

 Tem que ter ciclovias nas ruas para que as pessoas que andam de 
bicicleta não andarem no meio da rua e acabar sofrendo algum 
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acidente; 
 

 Colocar rampas para cadeirantes, mais pontos de ônibus; 
 

 Vagas nas creches por que tem mães que precisam colocar seus 
filhos para poderem trabalhar, ar condicionado nas salas; 

 

 Iluminação; 
 

 Pintura das lombadas; 
 

 Sinalização (placas) de trânsitos e nas ruas; 
 

 Calçadas padronizadas (com acesso para cadeirantes); 
 

 Manth Inácio Linhares (mão única, que não haja estacionamento dos 
dois lados da via); 

 

 Acesso na BR para acesso á Florianópolis ou um elevado sobre o 
acesso principal de Balneário Camboriu; 

 

 Retirar Lombadas antigas; 
 

 Mais linhas (transporte público); 
 

 Ponto de ônibus e proteção para o ponto; 
 

 Tubulação da valas Serra Negra; 
 

 Manutenção das ruas (asfalto, prego); 
 

 Muro de contenção nos morros onde necessitar; 
 

 Calçamento; 
 

 Asfalto; 
 

 Iluminação; 
 

 Segurança (posto policial); 
 

 Correio/bombeiro; 
 

 Posto de saúde; 
 

 Saneamento básico; 
 

 Planejamento básico; 
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 Planejamento urbano; 
 

 Coleta diária dos lixos, menos nos morros; 
 

 Falta de água e luz; 
 

 Mais transporte coletivo; 
 

 Ponto de taxi; 
 

 Lombadas; 
 

 Guarda de trânsito nas escolas; 
 

 Ciclovias; 
 

 Praças/parques; 
 

 Tubulação para escoamento da água pluvial; 
 

 Melhor infraestrutura das escolas (salas), lixo, ar, bancos, etc...; 
 

 É muito importante uma ciclovia para que evite de ciclistas andar no 
meio da pista com os carros para que evite acidentes, asfaltar as 
ruas e melhorar a iluminação pública que em alguns lugares não 
funcionam; 

 

 Calçamento; 
 

 Asfalto; 
 

 Iluminação; 
 

 Correio; 
 

 Bombeiro; 
 

 Saneamento básico; 
 

 Saúde pública (postinho); 
 

 Reflorestamento de áreas degradadas; 
 

 Ciclovia; 
 

 Coleta de lixo (todo dia); 
 

 Melhor infraestrutura (salas com ar condicionado); 
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 Planejamento imobiliário (deixar de construir em área de montanha); 
 

 Ponto de taxi; 
 

 Problemas da chuva (enchentes, canalização, etc..); 
 

 Praças/parques; 
 

 Tubulação para esgotamento da água pluvial; 
 

 Melhor infraestrutura das escolas, sala, lixo, ar, bancos, etc...; 
 

 Calçamento; 
 

 Asfalto; 
 

 Mais segurança (posto policial); 
 

 Correio, bombeiro, banco, médicos, enfermeiros; 
 

 Saneamento básico; 
 

 Planejamento urbano (menos nos morros); 
 

 Reflorestamento dos morros; 
 

 Coleta diária de lixo, mais lixeiras na rua; 
 

 Falta de água, luz; 
 

 Mais transporte coletivo; 
 

 Ponto de taxi; 
 

 Lombadas; 
 

 Guarda de transito nas escolas; 
 

 Ciclovia; 
 

 Placas de sinalização; 
 

 Pavimentação nas ruas; 
 

 Ponto de ônibus; 
 

 Proteções; 
 

 Policiais nas ruas (pois isso eu não vejo); 
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 Prevenção de menores nas ruas fumando droga; 
 

 Respeito a comunidade e aos vizinhos; 
 

 Saúde pública (postinho); 
 

 Bastante luz (iluminação); 
 

 Sinalização no Conde Vila Verde obrigatório; 
 

 Queremos mais médicos no posto de saúde no Conde Vila Verde; 
 

 Queremos prevenção contra alagamentos; 
 

 Queremos mais faixas de pedestres na cidade de Camboriu; 
 

 Nos queremos mais urbanização mais calçada no Conde Vila Verde 
e o monte alegre; 

 

 Queremos escola de qualidade de estudo, mais professores, 
educação fundamental e ensino médio no monte alegre e mais 
lombada, fiscalização eletrônica nas ruas e no monte alegre, 
principalmente no Conde Vila Verde; 

 

 Mais transporte para o cadeirante e para os idosos e para o 
estudante; 

 

 Meu nome é Carol eu moro no Jardim Aliança, e toda vez que chove 
alaga, os moradores já fizeram uma pequena manifestação mais não 
adiantou de nada, na minha opinião deveria fechar aquelas valas que 
estão em céu aberto, deveria ser feito uma galeria, ser asfaltada as 
ruas principais e ser feito algumas calçadas mas se resolverem o 
problema das valas já estaria de bom tamanho, a iluminação neste 
local também nas ruas próximos as escolas, em fim...; 

 

 Ônibus: As linhas de ônibus são péssimas, não temos paradas, 
ônibus tem só de 1 em 1 hora, nossos ônibus Camboriu só passam 
até o bombeiro quem trabalha na rua 300 BC pra frente só a pé ou 
tem que esperar ...; 

 

 Calçadas: Nossas calçadas estão péssimas, falta de estrutura 
urbana, principalmente no Tabuleiro Monte Alegre Conde Vila Verde. 
São várias ruas, não temos calçadas adequadas para nossos 
cadeirantes e idosos, etc... Ruas em péssimo estado, falta de 
lixeiras, iluminação, principalmente na transversal Monte Alegre 
Conde; 

 

 Praças: No conde Vila Verde não existe nenhum parquinho para as 
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crianças; 
 

 Precisamos de um posto de saúde 24 horas aqui no Distrito Monte 
Alegre Conde tabuleiro e Monte Alegre temos a metade população 
Camboriu; 

 

 A minha reclamação é que na rua onde eu moro tem asfalto depois 
de 23 anos que eu moro ali tem um grande problema, é que os 
moradores colocam moveis. Todo tipo de madeira fica na calçada, 
sendo assim impedindo dos pedestres andar. Segurança pois não 
temos, tem muito traficante morando no meio da população.Falta 
ônibus para os trabalhadores se deslocarem para trabalhar, ônibus 
só tem de hora em hora, na parte da manhã só tem as 9 horas, e 
depois só as 11 horas, falta ponto de ônibus, vala aberta sem ser 
arrumada; 

 

 Falta de assistência médica, falta médicos, remédios, agente paga os 
impostos e não sei aonde vai o dinheiro; 

 

 A rua Marmeleiro falta asfalto, não tem nem condições de andar pois 
o calçamento esta uma vergonha, por favor tomem providencia com 
segurança nas ruas, pois eu estudo a noite estou exposta, para 
assalto ou morte pois não tem segurança policial nos colégios . 
Precisávamos de policiais para os alunos ser protegidos, pois o crime 
esta exposto. 
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Extrato das Propostas 
 

 

 Reunião realizada nos Bairro Centro, Santa Regina, Areias e Área Rural. 
 
 
 
 

14. Ambiente Natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Arborização das vias. 2 100,00 2,04 

TOTAL 2 100,00 2,04 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 
 
 

15. Ordenamento Territorial 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Repensar o desenho urbano, onde teria que ser 
planejado geometricamente, ou seja, derrubar tudo, 
indenizar e recomeçar, pois o crescimento da cidade 
esta desorganizado há anos e agora arrumar vai ser 
difícil, mas nada impossível. 

1 100,00 1,02 

TOTAL 1 100,00 1,02 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 
 
 

16. Reorganização do Sistema Viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Zona 30 no Centro;  1 5,26 1,02 

Semáforos, Inteligente para ciclistas e pedestres;  1 5,26 1,02 

Desestimular o uso de veículos com o aumento de 
cobranças do estacionamento e diminuição de 
vagas; 

1 5,26 1,02 

Duplicação da Avenida Santa Catarina; 1 5,26 1,02 

Pavimentação de todas as entradas e saídas da 
cidade, (Estrada Geral Rio do Meio, Limeira, Rio 
Pequeno);  

1 5,26 1,02 

Pavimentação da Rua: Oscar Vieira, transformando 
mão única ou faixa amarela;  

1 5,26 1,02 

Estudo da possibilidade para criação de uma via de 
acesso a cidade e uma de saída. Ex: Escoamento do 
fluxo pela Avenida Santa Catarina, e entrada pelos 
bairros M.A, aonde e via de integração; 

1 5,26 1,02 

Transformar a rua Oscar Vieira em sentido único; 1 5,26 1,02 
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Inverter o fluxo da rua Coronel Benjamin Vieira; 1 5,26 1,02 

Mudanças de fluxo em horários de pico (faixa 
reversível de transito);  

1 5,26 1,02 

Acesso decente para entrada de Camboriu, para que 
haja mais fluxo de transporte público de qualidade e 
que seja mais rápido; 

1 5,26 1,02 

Acessos mais largos para assim diminuir as 
distâncias mais diretas e livres; 

1 5,26 1,02 

Avenidas de mão única para entrar e sair da cidade;  1 5,26 1,02 

Acesso decente para entrada de Camboriu, para que 
haja mais fluxo de transporte público de qualidade e 
que seja mais rápido; 

1 5,26 1,02 

Acessos mais largos para assim diminuir as 
distâncias mais diretas e livres; 

1 5,26 1,02 

Avenidas de mão única para entrar e sair da cidade;  1 5,26 1,02 

Duplicação das principais vias da cidade; 1 5,26 1,02 

Melhorar o incentivo aos acessos dos pontos 
turísticos da cidade; 

1 5,26 1,02 

Eu gostaria que asfaltasse a rua rio Amazonas até o 
morro do encano para ligar Camboriu á Itapema, 
que seria bem mais perto para quem precisa ir para 
as cidades vizinhas. 

1 5,26 1,02 

TOTAL 19 100,00 19,39 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

17. Calçadas e Acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Ampliar o número de calçadas e o tamanho das 
mesmas; 

1 8,33 1,02 

Calçadas conforme normas de acessibilidade e 
retirada de obstáculos; 

5 41,67 5,10 

Regulamentação das calçadas já existente; 1 8,33 1,02 

Criação de uma passarela próxima a rótula, 
facilitando o trânsito principalmente para os alunos; 

1 8,33 1,02 

Implantação de passarela Central “via de pedestre” 
na Avenida Minas Gerais; 

1 8,33 1,02 

Prioridade aos pedestres com faixas elevadas e 
sinalizadas;  

1 8,33 1,02 

Rampas para acessibilidades de cadeirantes em 
bancos, setores públicos, mercados. 

2 16,67 2,04 

TOTAL 12 100,00 12,24 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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14. Desenvolvimento Social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Introdução do tema por meio de palestras e outras 
atividades extracurrilares nas escolas; 

1 33,33 1,02 

Preservar os bens, a própria prefeitura já pôs um 
monte abaixo; 

1 33,33 1,02 

Campanha educativas para o uso de bicicletas. 1 33,33 1,02 

TOTAL 3 100,00 3,06 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

15. Fiscalização do Poder Público 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Fiscalização e formação com os motoristas; 1 50,00 1,02 

 Pedir na prefeitura que os proprietários dos 
terrenos baldios tomem providencia e cuidado 
com o acumulo de lixo que são jogados em suas 
propriedades, provocando a proliferação de 
doenças causadas por insetos, como principal 
preocupação em todas cidades do vale do Itajaí o 
mosquito da “Dengue” doença que esta 
preocupando todos nós. 

1 50,00 1,02 

TOTAL 2 100,00 2,04 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

14. Infraestrutura Viária 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Alargamento das estradas no interior; 1 7,69 1,02 

Lombada eletrônica; 1 7,69 1,02 

Mais faixas de pedestres, mais áreas livres 
parapraticação de esportes físicos; 

1 7,69 1,02 

Mais faixas de pedestres pintadas, mais tubulações 
melhores para o escoamento das ruas; 

1 7,69 1,02 

Reduzir a velocidade na área rural, como uso de 
redutores de velocidade. (Lombada Eletrônica); 

1 7,69 1,02 

Iluminação das vias públicas, principalmente nos 
bairros; 

2 15,38 2,04 

Melhor infraestrutura na tubulação de esgotos para 
evitar enchentes e alagamentos; 

1 7,69 1,02 

Trocar alguns rótulos por semáforos; 1 7,69 1,02 

Semáforos com três tempos, para garantir a 
passagem com segurança dos pedestres; 

1 7,69 1,02 
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Evitar ampliar as vias de estacionamento e passar 
em bolsões de estacionamento; 

1 7,69 1,02 

Faixas de pedestres, melhorias nas faixas de 
segurança como pinturas renovadas em menores 
espaços de tempo; 

1 7,69 1,02 

Também nos bairros, Santa Regina, Jardim Parais, 
precisamos asfalto, no bairro Areia, Acre e muito 
mais. 

1 7,69 1,02 

TOTAL 13 100,00 13,27 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

13. Sinalização 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Evitar as iluminações e sinalização que atrapalhem 
a circulação dos pedestres; 

1 12,50 1,02 

Sinalização em todos os órgãos público com 
semáforo, como creches, escolas, e postes de 
saúde onde o fluxo é constante e requer cuidado e 
segurança para todos, usuários, pedestres das 
comunidades de bairros da nossa cidade; 

2 25,00 2,04 

Placas de sinalização digitais; 1 12,50 1,02 

Sinalização no interior do município (acidentes 
fatais); 

1 12,50 1,02 

Placas indicativas, para melhor sinalizar como 
faixas de segurança, lombadas; 

2 25,00 2,04 

 Sinalizações, Placas indicativas para saídas de 
cidades visinhas, para encontrar pontos como 
prefeitura, hospital e pontos turísticos. 

1 12,50 1,02 

TOTAL 8 100,00 8,16 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

14. Socialização do Espaço Urbano 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Mais lugares públicos, principalmente nos bairros, 
como: Parques, praças, área de ciclismo. 

3 100,00 3,06 

TOTAL 3 100,00 3,06 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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15. Transporte Cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Sistema cicloviario que integre as cidades da AMFRI, 
principalmente entre Camboriu e Balneário 
Camboriu; 

1 7,69 1,02 

Vias ciclísticas com sinalização do sistema; 1 7,69 1,02 

Ciclovia na Santa Catarina e Biguaçu; 1 7,69 1,02 

Implantar bicicletários nos bairros   e no centro 
principalmente nos órgãos públicos; 

1 7,69 1,02 

Ciclovia nas ruas de principais acessos de Camboriú 
com sinalização; 

4 30,77 4,08 

Ciclovia na Rua José FeoBernardes, Avenida Minas 
Gerais; 

1 7,69 1,02 

Criar ciclovias com segurança necessária, e que 
tenha distancia da pista de rolamento seguro. 
Ciclovia em todos os cantos principais do centro e 
dos bairros; 

1 7,69 1,02 

Precisamos de Ciclovia pois bastante pessoas com 16 
anos trabalham em cidades vizinhas, pois nossa 
cidade quase não tem empregos, a maioria das 
pessoas dependem de trabalhar em Balneário 
Camboriu, e são de menor e não possui automóvel, 
nem moto, dependem de bicicleta e ônibus, também 
precisa melhorar os horários de ônibus e pontos;  

1 7,69 1,02 

Incentivo fiscal para quem utilizar bicicletas como 
forma de transporte; 

1 7,69 1,02 

Colocação de Pack no ônibus para facilitar o 
transporte de bicicletas. 

1 7,69 1,02 

TOTAL 13 100,00 13,27 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

16. Transporte Coletivo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Pontos de ônibus cobertos com bancos confortáveis 
e com a disponibilidade de horário de ônibus; 

1 5,26 1,02 

Ampliar as linhas de ônibus e horários de 
circulação, dentro da cidade e fora (integração com 
as demais cidades); 

5 26,32 5,10 

Aumentar as frotas dos transportes públicos 
distribuindo em maior quantidade nos bairros e 
intervalos menores para a comunidade poder fazer 
o uso destes transportes públicos com maior 
frequência, qualidade e menor custo dentro do 
município; 

7 36,84 7,14 

Campanha de divulgação em todos os pontos e 
órgãos públicos dos itinerários; 

1 5,26 1,02 
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Uma vez por mês transporte grátis a população; 1 5,26 1,02 

Pontos de ônibus melhores, fechados e 
climatizados a exemplo a Curitiba-PR; 

1 5,26 1,02 

Corredores para transporte público e 
compartilhado; 

1 5,26 1,02 

Diminuição da tarifa do transporte público; 1 5,26 1,02 

Meio de transporte melhor para o ponto mais alto 
da cidade Pico da Pedra. 

1 5,26 1,02 

TOTAL 19 100,00 19,39 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

17. Transporte de Cargas 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Central de logística para restringir a entrada de 
veículos de grande porte; 

1 33,33 1,02 

Vias exclusivas para caminhões; 1 33,33 1,02 

Regulamentar a carga e descarga de mercadorias. 1 33,33 1,02 

TOTAL 3 100,00 3,06 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

Total das propostas, por tema - Centro - Santa Regina - Areias - Área Rural 

Propostas Quantidade % 

Ambiente Natural 2 2,04% 

Ordenamento Territorial 1 1,02% 

Reorganização do Sistema Viário 19 19,39% 

Calçadas e Acessibilidade 12 12,24% 

Desenvolvimento Social 3 3,06% 

Fiscalização do Poder Público 2 2,04% 

Infraestrutura Viária 13 13,27% 

Sinalização 8 8,16% 

Socialização do Espaço Urbano 3 3,06% 

Transporte Cicloviário 13 13,27% 

Transporte Coletivo 19 19,39% 

Transporte de Cargas 3 3,06% 

TOTAL 98 100,00% 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 
 

 Sistema cicloviario que integre as cidades da AMFRI, principalmente entre 

Camboriu e Balneário Camboriu; 

 

 Sinalização do sistema/ vias ciclísticas; 

 

 Ampliar o número de calçadas e o tamanho das mesmas; 

 

 Pontos de ônibus cobertos com bancos confortáveis e com a disponibilidade de 

horário de ônibus; 

 

 Ampliar as linhas de ônibus e horários de circulação, dentro da cidade e fora  

(integração com as de mais cidades); 

 

 Iluminação das vias públicas, principalmente nos bairros; 

 

 Ampliar o número de faixas de pedestres e a sinalização das mesmas; 

 

 Trocar alguns rótulos por semáforo; 

  

 Semáforos com três tempos, para garantir a passagem com segurança dos 

pedestres; 

 

 Fiscalização e formação com os motoristas; 

 

 Evitar ampliar as vias de estacionamento e passar em balcões de 

estacionamento; 

 

 Calçadas conforme normas de acessibilidade; 

 

 Evitar as iluminações e sinalização que atrapalhem a circulação dos pedestres; 

 

 Ciclovia na Santa Catarina e Biguaçu; 

 

 Implantar bicicletários nos bairros   e no centro principalmente nos órgãos 

públicos; 

 

 Reduzir a velocidade na área rural, como uso de redutores de velocidade.( 

Lombada Eletrônica); 
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 Zona 30 no Centro; 

 

 Praças, arborização principalmente nos bairros; 

 

 Ciclovia nas ruas de principais acessos de Camburiu com sinalização; 

 

 Melhor infraestrutura na tubulação de esgotos para evitar enchentes e 

alagamentos; 

 

 Requerer diante da celesc iluminação pública em todas as ruas e bairros da 

cidade; 

 

 Sinalização em todos os órgãos público com semáforo, como creches, escolas, 

e postes de saúde onde o fluxo é constante e requer cuidado e segurança para 

todos, usuários, pedestres das comunidades de bairros da nossa cidade; 

 

  Pedir na prefeitura que os proprietários dos terrenos baldios tomem 

providencia e cuidado com o acumulo de lixo que são jogados em suas 

propriedades, provocando a proliferação de doenças causadas por insetos, 

como principal preocupação em todas cidades do vale do Itajaí o mosquito da 

“Dengue” doença que esta preocupando todos nós; 

 

 A importância de fazer a modificação das calçadas com mais segurança, 

sinalizadas com rampas para cadeirantes, cegos, idosos e todos os pedestres; 

 

 Aumentar as frotas dos transportes públicos distribuindo em maior quantidade 

nos bairros e intervalos menores para a comunidade poder fazer o uso destes 

transportes públicos com maior frequência, qualidade e menor custo dentro do 

município; 

 

 Duplicação da Avenida Santa Catarina; 

 

 Pavimentação de todas as entradas e saídas da cidade, (Estrada Geral Rio do 

Meio, Limeira, Rio Pequeno); 

 

 Ciclovia na Rua José Feo Bernardes, Avenida Minas Gerais; 

 

 Regulamentação das calçadas já existente; 

 

 Implantação de passarela Central “via de pedestre” na Avenida Minas Gerais; 

 

 Campanha de divulgação em todos os pontos e órgãos públicos dos itinerários; 
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 Aumento do itinerário e frota nos horários de pico do transporte público; 

 

 Transporte público integrado; 

 

 Pavimentação da Rua: Oscar Vieira, transformando mão única ou faixa 

amarela; 

 

 Uma vez por mês população grátis a população; 

 

 Padronização das calçadas dentro das normas de acessibilidade; 

 

 Criação de ciclovias ou ciclo faixas nas principais vias de acesso a cidade e os 

bairros; 

 

 Mais pontos de ônibus e linhas (criação); 

 

 Criação de linha interna municipal ligando o município a cidade de Camboriu; 

 

 Criação de uma passarela próxima a rótula, facilitando o trânsito principalmente 

para os alunos; 

 

 Estudo da possibilidade para criação de uma via de acesso a cidade e uma de 

saída. Ex: Escoamento do fluxo pela Avenida Santa Catarina, e entrada pelos 

bairros M.A, aonde e via de integração; 

 

 Central de logística para restringir a entrada de veículos de grande porte; 

 

 Arborização de vias; 

 

 Transformar a rua Oscar Vieira em sentido único; 

 

 Inverter o fluxo da rua Coronel Benjamin Vieira; 

 

 Arborização; 

 

 Pontos de ônibus melhores, fechados e climatizados a exemplo a Curitiba PR; 

 

 Calçadas adequadas a pessoas com deficiência; 

 

 Desestimular o uso de veículos com o aumento de cobranças do 

estacionamento e diminuição de vagas; 

 

 Melhorar e aumentar a frota de transporte coletivo; 
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 Incentiva fiscal para quem utilizar bicicletas como forma de transporte; 

 

 Placas de sinalização digitais; 

 

 Corredores excessivos para transporte público e compartilhado; 

 

 Colocação de Pack no ônibus para facilitar o transporte de bicicletas; 

 

 Ampliar o horário de linhas para o interior bem como no centro e bairros do 

município; 

 

 Mudanças de fluxo em horários de pico (faixa reversível de transito); 

 

 Diminuição da tarifa  do transporte público; 

 

 Sinalização no interior do município (acidentes fatais); 

 

 Alargamento das estradas no interior; 

 

 Regulamentar a carga e descarga de mercadorias; 

 

 Ciclovias em todas as vias; 

 

 Introdução do tema por meio de palestras e outras atividades extracurrilares 

nas escolas; 

 

 Calçadas melhores para ods deficientes, ciclovias; 

 

 Faixas de pedestres, melhorias nas faixas de segurança como pinturas 

renovadas em menores espaços de tempo; 

 

 Placas indicativas, para melhor sinalizar como faixas de segurança, lombadas; 

 

 Semáforos, Inteligente para ciclistas e pedestres; 

 

 Lombada eletrônica; 

 

 Rampas para acessibilidades de cadeirantes em bancos, setores públicos, 

mercados; 

 

 Sinalizações, Placas indicativas para saídas de cidades visinhas, para 

encontrar pontos como prefeitura, hospital e pontos turísticos; 
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 Para se andar a pé é preciso ter passeios padronizados, onde tenha segurança 

necessária para transitar. Tirar postos de luz, postes de orelhão do meio do 

passeio estreito. Colocar sinalização para pedestres. Ex: Faixa de pedestre, 

sinaleiro para pedestre; 

 

 Criar ciclovias com segurança necessária, e que tenha distancia da pista de 

rolamento seguro. Ciclovia em todos os cantos principais do centro e dos 

bairros; 

 

 Acesso descente para entrada de Camboriu, para que haja mais fluxo de 

transporte público de qualidade e que seja mais rápido; 

 

 Mais ônibus e terminais no centro de Camboriu e seus bairros; 

 

 Repensar o desenho urbano, onde teria que ser planejado geometricamente, 

ou seja, derrubar tudo, indenizar e recomeçar, pois o crescimento da cidade 

esta desorganizado há anos e agora arrumar vai ser difícil, mais nada 

impossível; 

 

 Preservar os bens, se a própria prefeitura já pois um monte abaixo; 

 

 Acessos mais largos para assim diminuir as distâncias mais direitas livres; 

 

 A durabilidade não é eterna, tem que ser feita manutenção adequada e 

periodicamente; 

 

 Calçadas em todo município e acessibilidade para deficientes físicos; 

 

 Ciclovias; 

 

 Avenidas de mão única para entrar e sair da cidade; 

 

 Campanha educativas para encontrar o uso de bicicletas; 

 

 Vias exclusivas para caminhões; 

 

 Interação do transporte coletivo dentro do município e também com municípios 

vizinhos; 

 

 Melhora do transporte publico; 

 

 Ter acessibilidade em todos os órgãos públicos; 
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 Sinalizar todas as vias da cidade; 

 

 Prioridade aos pedestres com faixas elevadas e sinalizadas; 

 

 Melhorar o incentivo aos acessos dos pontos turísticos da cidade; 

 

 Criação dos parques para atividades físicas; 

 

 Eu gostaria que asfaltasse a rua rio Amazonas até o morro do encano para 

ligar Camboriu á Itapema, que seria bem mais perto para quem precisa ir para 

as cidades vizinhas; 

 

 Melhorar nossas calçadas, precisamos de Ciclovia pois bastante pessoas com 

16 anos trabalham em cidades vizinhas, pois nossa cidade quase não tem 

empregos, a maioria das pessoas dependem de trabalhar em Balneário 

Camboriu, e são de menor e não possui automóvel, nem moto, dependem de 

bicicleta e ônibus, também precisa melhorar os horários de ônibus e pontos; 

 

 Também nos bairros, Santa Regina, Jardim Parais, precisamos asfalto, no 

bairro Areia, Acre e muito mais; 

 

 Calçadas melhores com rampas para deficientes e ciclovias pois aqui, em 

Camboriu, não á nenhuma; 

 

 Terminais rodoviários, mais ônibus nas linhas, ônibus para as escolas e 

principalmente, professores mais dedicados com vontade de dar aulas, 

pavimentação de todas as ruas; 

 

 Mais faixas de pedestres, mais áreas livres para praticação de esportes físicos; 

 

 Mais lugares públicos como: Parques, praças, área de ciclismo; 

 Mais faixas de pedestres pintadas, mais tubulações melhores para o 

escoamento das ruas; 

 

 Meio de transporte melhor para o ponto mais alto da cidade Pico da Pedra. 
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Extrato das Propostas 
 

 Reunião realizada nos Bairro Rio Pequeno, Cedro, Lidia Duarte e São Francisco 

de Assis. 
 

 

15. Transporte Cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Cidade necessita de ciclovia. 1 100,00 16,67 

TOTAL 1 100,00 16,67 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

16. Sinalização 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Mais sinalizações nas ruas. 1 100,00 16,67 

TOTAL 1 100,00 16,67 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

17. Reorganização do Sistema Viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Mais estacionamentos. 1 100,00 16,67 

TOTAL 1 100,00 16,67 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

18. Infraestrutura Viária 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Faixa de pedestre; 1 33,33 16,67 

Lombada eletrônica; 1 33,33 16,67 

Inclusão de passarela (escola agrícola). 1 33,33 16,67 

TOTAL 3 100,00 50,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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19. Total das propostas, por tema 

Tema Quantidade % 

Transporte Cicloviário; 1 16,67 

Reorganização do sistema viário; 1 16,67 

Sinalização; 1 16,67 

Infraestrutura Viária. 3 50,00 

TOTAL FINAL 6 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

 

Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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Propostas consideradas, na íntegra 
 

 Cidade necessita de ciclovia; 

 

 Faixa de pedestre; 

 

 Lombada eletrônica; 

 

 Mais sinalizações nas ruas; 

 

 Mais estacionamentos; 

 

 Inclusão de passarela (escola agrícola). 
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Total das Propostas, por tema 
 

 
 

Gráfico – Total das propostas, por tema 

 
 

 

 

 

 Tema Quantidade % 

Ambiente Natural 5 1,65 

Ordenamento Territorial 3 0,99 

Reorganização do Sistema Viário 22 7,26 

Calçadas e Acessibilidade 30 9,90 

Desenvolvimento Social 69 22,77 

Fiscalização do Poder Público 4 1,32 

Infraestrutura Viária 76 25,08 

Sinalização 12 3,96 

Socialização do Espaço Urbano 6 1,98 

Transporte Cicloviário 26 8,58 

Transporte Coletivo 40 13,20 

Transporte de Cargas 3 0,99 

Gestão da Mobilidade Urbana 7 2,31 

 TOTAL 303 100,00 

1,65 

0,99 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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