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Consulta Pública em Penha – 

Avaliação Geral 

 

 Em 30 de março de 2015 foi realizada a primeira Consulta Pública para 

estruturação das propostas de elaboração do Plano de Mobilidade de Penha. O 

objetivo desta consulta à população foi de entender, em um 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 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 com 

aproximadamente 5 pessoas. Nas oficinas foram registradas as diversas 

proposições, registradas sob a responsabilidade de um secretário eleito 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 35 cidadãos (que assinaram as listas de presença), 

representando 0,12% dos habitantes e foram registradas 49 propostas nas 

oficinas. 

 Na sistematização das propostas dos participantes da sociedade civil, 

percebe-se que as vontades e anseios em relação à mobilidade urbana 

permeiam questões relacionadas principalmente à reorganização do sistema 

viário, transporte coletivo, incentivo ao transporte cicloviário, uma política 

específica para calçadas, acessibilidade e a criação de um departamento 

específico para a mobilidade urbana dentro da Prefeitura. 
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 Por fim, os participantes identificaram potenciais usos na reorganização 

da orla da praia, retirando estacionamentos e implantando binários nas 

principais vias da cidade.  

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

publicado pela Prefeitura de Penha (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). 

 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, Transporte de Cargas, 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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Figura 1 - Consulta do PlanMOB em Penha/SC 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Penha, 2015. 
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Extrato das Propostas 

 

1. Ambiente natural 

Proposta Quantidade % do total 

Passarelas sobre a restinga na orla e implantar 
passeios públicos ao longo da orla (exceção da 
prova vermelha e outros do projeto orla); 

1 2,04 

Total 1 2,04 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

2. Calçadas e acessibilidade 

Proposta Quantidade % do total 

Falta de calçadas 2 4,08 

Calçadas com obstáculos 2 4,08 

Passarela na Transbeto 1 2,04 

Prédios públicos com acessibilidade; 1 2,04 

Deixar as transversais entre a Avenida Evo Silveira 
e Nereu Ramos especialmente para idosos e 
deficientes físicos 

1 2,04 

Deixar as transversais entre a Avenida Evo Silveira 
e Nereu Ramos especialmente para idosos e 
deficientes físicos 

1 2,04 

Espaços para caminhar na orla da praia 1 2,04 

TOTAL 9 18,37 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

3. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do total 

Campanhas de conscientização para uso 
transportes públicos, bicicletas e etc. 

1 2,04 

Fiscalização da coleta de lixo 1 2,04 

TOTAL 2 4,08 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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4. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade % do total 

Criar órgão público especializado 2 4,08 

Fiscalização nas ciclovias 1 2,04 

TOTAL 3 6,12 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

5. Infraestrutura viária 

Proposta Quantidade % do total 

Alargamento e reurbanização das ruas Osório 
Domingos Corrêa e Felipe José Anacleto 

1 2,04 

Condicionar que os protestos de pavimentação 
estejam integrados com o calçamento, sistema de 
saneamento; 

1 2,04 

Buscar a implantação de sistema de rede de 
energia elétrica de forma subterrânea; 

1 2,04 

TOTAL 3 6,12 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

6. Integração regional 

Proposta Quantidade % do total 

Criação de um anel viário entre Balneário, 
Piçarras, Penha e Navegantes. 

1 2,04 

Implantar sistema coletivo integrado entre 
municípios; 

1 2,04 

Implantar ponte para travessia Itajaí a 
Navegantes; 

1 2,04 

TOTAL 3 6,12 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

7. Reorganização do sistema viário 

Proposta Quantidade % do total 

Ligação entre são Nicolau I e II com Bairro São 
Cristóvão por vias, (estradas); 1 2,04 

Sentido de mão e contramão nas ruas transversais / 
implantar binários 4 8,16 

Ampliação do acesso sc-144 (criação de uma 
possível via paralela utilizando a localidade quati e 
rua Antônio A. Santos na Praia Alegre; 

1 2,04 
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Implantar 3° avenida; 3 6,12 

Não tem estacionamento na orla de todas as praias 
em Penha; 1 2,04 

Implantar avenida que ligasse o Gravatá por meio 
da Rua José Juvenal Mafra até o Beto carreiro; 

1 2,04 

Estimular por meio de incentivos fiscais a 
implantação de estacionamento privado; 2 4,08 

TOTAL 13 26,53 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

8. Sinalização viária 

Proposta Quantidade % do total 

Melhorar a sinalização 1 2,04 

TOTAL 1 2,04 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

9. Transporte cicloviário 

Proposta Quantidade % do total 

Mais ciclovias e ciclofaixas / 
obrigatoriedade de ciclovias em projetos e 
loteamentos futuros 

5 125,00 

Isenção dos tributos sobre produção e 
comercialização veículos não motorizados 

1 2,04 

Passeios ciclísticos para incentivar o uso da 
bicicleta 

1 2,04 

TOTAL 7 14,29 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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10. Transporte coletivo 

Proposta Quantidade % do total 

Fazer acesso de deficiente em transporte público; 1 2,04 

Transporte público muito ruim deveria fazer uma 
nova licitação na linha de ônibus; 

1 2,04 

Promover a concepção de transporte coletivo 
municipal buscando a universalização de todo 
município; 

1 2,04 

Ciclovia e pontos de ônibus, padronizada (ponto de 
ônibus quando for o caso); 

1 2,04 

Incentivos fiscais para empresas de transporte; 1 2,04 

TOTAL 5 10,20 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

11. Transporte de cargas 

Proposta Quantidade % do total 

Regulamentar o tráfego de veículos pesados / 
determinar horários 

1 2,04 

TOTAL 1 2,04 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Mobilidade Urbana -  Penha  10 

12. Total de propostas 

Eixo Quantidade % 

Ambiente natural 1 2,04% 

Calçadas e acessibilidade 9 18,37% 

Desenvolvimento social 2 4,08% 

Gestão da mobilidade urbana 3 6,12% 

Infraestrutura viária 3 6,12% 

Integração regional 3 6,12% 

Reorganização do sistema viário 13 26,53% 

Sinalização viária 1 2,04% 

Transporte Cicloviário 7 14,29% 

Transporte coletivo 5 10,20% 

Transporte de cargas 2 4,08% 

Total Geral 49 100,00% 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

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

 Padronização de calçadas e acessibilidade; 

 

 Ciclo faixas e ciclovias; 

 

 Reassorcitamento da Rua Osório Domingos Corrêa e Felipe José Anacleto 

possibilitando também o alargamento e sua reurbanização; 

 

 Criação de um anel viário entre Balneário, Piçarras, Penha e Navegantes; 

 

 Incluir ciclovias nos novos loteamentos; 

 

 Ligação entre são Nicolau I e II com Bairro São Cristóvão por vias, 

(estradas); 

 

 Sentido de mão e contra mão nas ruas transversais; 

 

 Normas e sinalização de trânsito; 

 

 Passeios ciclísticos para incentivar o uso da bicicleta; 

 

 Ampliação do acesso sc-144 (criação de uma possível via paralela 

utilizando a localidade quati e rua Antônio A. Santos na Praia Alegre; 

 

 Campanhas de conscientização para uso transportes públicos, bicicletas e 

etc.. Incentivos fiscais para empresas de transporte;  

 

 Retornado do projeto 3° avenida; 

 

 Intercalar mãos de transversas entre av. Eugenio trause e Antônio Joaquim 

Tavares com estacionamento somente em um dos lotes; 

 

 Falta de ciclovia; 

 

 Falta de calçadas; 

 

 Fazer acesso de deficiente em transporte público; 

 

 Calçadas existentes com plantas e elevados; 

 

 Rua Alfredo Bruneir sem calçadas; 
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 Quanto a coleta de lixo para pesquisar é importante visar a quantidade de 

turgia que estão crescendo frequentemente devido ao parque Beto Carreiro 

que trás visitantes a cada final de semana, feriados...; 

 

 Não tem estacionamento na orla de todas as praias em Penha; 

 

 Na ciclovia, os motoristas não respeitam, estacionam, ou seja, falta de 

fiscalização; 

 

 Transporte público muito ruim deveria fazer uma nova licitação na linha de 

ônibus; 

 

 Preencher espaço sim, e dar continuidade nas ruas e espaços para 

caminhar na orla da praia, ou seja, caminhar com maior distância na orla da 

praia; 

 

 Promover a concepção de transporte coletivo municipal buscando a 

universalização de todo município; 

 

 Implantar a terceira avenida prevista no plano diretor (ligando a variante ao 

Beto Carreiro); 

 

 Implantar avenida que ligasse o Gravatá por meio da Rua José Juvenal 

Mafra até o Beto carreiro; 

 

 Adotar um modelo padrão de calçadas, estimulando a implantação do 

modelo por meio de redução do IPTU aos proprietários que adotarem o 

modelo; 

 

 Condicionar que os protestos de pavimentação estejam integrados com o 

calçamento, sistema de saneamento; 

 

 Ciclovia e pontos de ônibus, padronizada (ponto de ônibus quando for o 

caso); 

 

 Buscar a implantação... De sistema de rede de energia elétrica de forma 

subterrânea; 

 

 Integrar as vias alternais e coletoras com um sistema de ciclovia; 

 

 Regulamentar o transporte de grande porte (caminhões, ônibus de turismo), 

dentro de um sistema municipal (buscando eixos periféricos); 
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 Estabelecer binários na orla de forma a manter apenas um sentido do 

trafego junto a ... e outro sentido oposto em outra via paralela; 

 

 Passarelas sobre a restinga na orla e implantar passeios públicos ao longo 

da orla (exceção da prova vermelha e outros seguado projeto orla); 

 

  Ordenar às vias próximas a orla possibilitando calçada, acostamento 

(estacionamento) e um sentido apenas da via para circulação de veiculo de 

forma a conciliar com a largura existente; 

 

 Estimular por meio de incentivos fiscais a implantação de estacionamento 

privado; 

 

 Implantar sistema coletivo integrado entre municípios; 

 

 Implantar ponte para travessia Itajaí a Navegantes; 

 

 Criação urgente da terceira avenida para melhorar o fluxo dos veículos, 

melhorar o transporte público; 

 

 Deixar as transversais entre a Avenida Evo Silveira e Nereu Ramos 

especialmente para idosos e deficientes físicos Criar nova guarda municipal 

para existir maior fiscalização...; 

 

 Retiradas de árvores e outros obstáculos das calçadas; 

 

 Prédios públicos com acessibilidade; 

 

 Bicicletário: Movimento isenção dos tributos incidento sobre produção e 

comercialização veículos não motorizados (bicicleta); 

 

  Criação de setor público (secretaria, coordenação, diretoria mobilidade); 

 

 Lei que determine a obrigação de ciclovias em todas as licitações de 

obras/avenidas; 

 

 Estacionamento público e privado (incentivos); 

 

 Passarela na trasnbeto; 

 

 Horários pré-definidos para veículos de carga e descarga transitarem no 

centro urbano Penha; 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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