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Consulta Pública em Itapema – 

Avaliação Geral 

 

 Em 12, 16 e 19 de março de 2015 foram realizadas as primeiras 

Consultas Públicas para estruturação das propostas de elaboração do Plano de 

Mobilidade de Itapema. O objetivo desta consulta 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 no território. 

 As consultas foram divididas em três regiões homogêneas de Itapema 1) 

Centro,  Ilhota, Canto da Praia, Várzea, Taboleiro dos Oliveiras, Sertaozinho, 

Alto do São Bento e Casa Branca; 2) Meia Praia e 3) Morretes, Jardim 

Praiamar e Sertão do Trombudo e 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 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 60 cidadãos (que assinaram as listas de presença), 

representando 0,11% dos habitantes e foram registradas 168 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 maior oferta e qualidade do 

transporte coletivo, incentivo ao transporte cicloviário, uma política específica 
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para calçadas e acessibilidade e a reorganização do sistema viário, mais 

especificamente na ligação entre os bairros de Itapema. 

 Por fim, os participantes propuseram uma gestão da mobilidade urbana 

voltada para o desincentivo ao automóvel, priorizando outras formas de 

deslocamento, aumento da fiscalização e campanhas educativas para a 

mobilidade urbana.  

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

publicado pela Prefeitura de Itapema (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, 

Transporte marítimo, Socialização do espaço urbano, Ambiente Natural, 

Desenvolvimento Social, Transporte de Cargas, Transporte Alternativo, 

Infraestrutura Mobiliário Urbano, 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 Itapema, bairro Morretes 

 

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

 

1. Ambiente Natural 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Incentivos transporte não poluentes. 1 100,00 0,60 

TOTAL 1 100,00 0,60 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

2. Calçadas e Acessibilidade 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Garantir calçadas conforme normas técnicas de 
acessibilidade, demolindo as lixeiras centrais de 
gás....; 

1 9,09 0,60 

Ampliação do espaço dos passeios públicos 
priorizando o pedestre com possibilidade de 
arborização; 

1 9,09 0,60 

Uma pista de pedestre; 1 9,09 0,60 

Calçadas amplas e planas, com acessibilidade, e que 
compartilhem trânsito lateral com ciclovia; 

1 9,09 0,60 

Calçadas padronizadas - exigir que cada morador 
faça sua calçada conforme padrão municipal ou 
dentro das especificações da acessibilidade; 

6 54,55 3,57 

Ligação entre a calçada da Meia Praia a praia 
Perequê. 

1 9,09 0,60 

TOTAL 11 100,00 6,55 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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3. Desenvolvimento social 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Projeto de educação para utilização de transportes 
coletivos ou não motorizados; 

1 16,67 0,60 

Implantação da secretaria de segurança pública que 
promove concursos para guardas municipais e 
agentes de trânsito, de acordo com o que preconiza 
a ONU em relação ao trânsito; 

1 16,67 0,60 

Orientação educacional por preservação ao 
patrimônio público, desde a infância fazendo com 
que o município invista cada vez mais em 
infraestrutura; 

1 16,67 0,60 

Reeducação no transito, promovendo a cultura de 
trânsito seguro com consultas públicas, reeducando 
cidadãos mais conscientes quanto a mobilidade 
urbana, criando uma cultura de usos de coletivos 
urbanos no intuito de desafogar o trânsito; 

1 16,67 0,60 

Incentivar a iniciativa privada a investimentos 
comerciais aumentando a oferta de emprego nos 
bairros; 

1 16,67 0,60 

Melhorar a rede de esgoto de Itapema e dos Bairros. 1 16,67 0,60 

TOTAL 6 100,00 3,57 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

4. Reorganização do Sistema viário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Elaborar em projeto binário; 2 5,56 1,19 

Hoje temos que dar muita volta pra chegar de um 
lado da cidade a outro; 

1 2,78 0,60 

Sinaleiros na Nereu ramos param a meia praia; 1 2,78 0,60 

Sinaleiros na Nereu ramos param a meia praia; 1 2,78 0,60 

Mais colocação de semáforo; 1 2,78 0,60 

Mais agilidade, vias públicas; 2 5,56 1,19 

Corredor pra moto; 1 2,78 0,60 

Novos viadutos; 1 2,78 0,60 

Estacionamento público, tirando os carros das ruas; 2 5,56 1,19 

Pavimentação da estrada ,continuação; 1 2,78 0,60 

Pavimentação da rua 902E altos São Bento; 1 2,78 0,60 

Fazer uma ligação em nível entre a rua ao lado do 
Mercado Schmidt com a rua do fórum embaixo da 
BR101, poderia ser nas margens do rio Bela Cruz; 

1 2,78 0,60 

Fazer anel rodoviário transformando BR101 em 
rodovia local de ligações das praias; 

1 2,78 0,60 

Ligar meia praia ao Perequê.... (ponte); 1 2,78 0,60 

Deslocamento da BR 101 para oeste para desafogar 
e aliviar o trânsito, criar possibilidade de trânsito 

1 2,78 0,60 
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direto; 

Ligação da rua 306 em Itapema com a BR 101 como 
forma de desafogar o trânsito dos municípios de 
Itapema, Porto Belo e Bombinhas; 

1 2,78 0,60 

Viaduto elevado do morro das calotas até a divisa 
com Porto Belo da BR 101; 

1 2,78 0,60 

Ligação da 3° avenida com Porto Belo; 1 2,78 0,60 

Implantar outras ligações entre Itapema e Porto 
Belo; 

1 2,78 0,60 

Investir nas interligações entre bairros, criando 
novos caminhos de acesso, livre direto e rápido; 

2 5,56 1,19 

Pouco acesso ou não existe acesso na Várzea; 1 2,78 0,60 

Construção de novos viadutos, interligando os 
bairros; 

1 2,78 0,60 

Pavimentação da entrada do sentido trombudo com 
ciclovia interligando Porto Belo, Aeroporto e Tijucas 
e Camboriu; 

1 2,78 0,60 

Muitos sinaleiros na avenida Nereu ramos isso para 
o transito dificultando ir e vir rápido dos veículos 
automotores. (sem sinaleiros) ou menos; 

1 2,78 0,60 

Bolsões de estacionamento; 2 5,56 1,19 

Criação das vias adutoras de tráfego nos bairros 
periféricos; 

1 2,78 0,60 

Abrir a avenida beira rio (Perequê/Meia Praia); 1 2,78 0,60 

Pavimentação da entrada geral do sertão; 1 2,78 0,60 

Pavimentação da entrada, continuação 
pavimentação da rua do hospital; 

1 2,78 0,60 

Pavimentação da rua 902E alto São Bento; 1 2,78 0,60 

Implantar avenida beira mar, com pista para 
ciclovia, para pedestre (passeio) e uma para o 
ônibus interbairros (sem carros). 

1 2,78 0,60 

TOTAL 36 100,00 21,43 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

5. Fiscalização do poder público 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Fiscalização sobre legislação vigente de trânsito e 
incentivo a implantação da secretaria municipal de 
segurança pública, incrementando com número de 
agentes de trânsito; 

1 50,00 0,60 

Sem radar na avenida Nereu Ramos. 1 50,00 0,60 

TOTAL 2 100,00 1,19 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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6. Gestão da mobilidade urbana 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Pensar em um sistema rotativo de veículos; 1 5,56 0,60 

Incentivar nos bairros a implantação de sul-
prefeituras, para descentralizar os serviços 
públicos. 

2 11,11 1,19 

Análise setorizada por preferência de tipo de 
transporte; 

1 5,56 0,60 

Integração das modalidades: ajudará a cobrir uma 
maior área de mobilidade efetiva; 

1 5,56 0,60 

Estão priorizando mais carros particulares do que 
coletivos Urbanos (cultural); 

1 5,56 0,60 

Construção de edifício garagens próximo terminais 
rodoviários; 

1 5,56 0,60 

Estacionamento público (privativo) para veículos de 
turistas para deixar o carro e andar de circulares; 

1 5,56 0,60 

Criação da zona de controle de trafego ou seja zona 
azul, controle eletrônicos de redução de velocidade 

5 27,78 2,98 

Guardas municipais ajudando no trânsito; 1 5,56 0,60 

Menos carros nas ruas; 1 5,56 0,60 

Desincentivo ao automóvel. Cobrar impostos ou 
pedágio de quem quer trafegarem áreas de alta 
densidade de automóvel; 

1 5,56 0,60 

Proponho que se diminua os espaços dos carros e 
aumentando o espaço seguro para bicicletas; 

1 5,56 0,60 

Dias sem carro. Proibir o uso de carros em 
determinados lugares e determinados dias, por 
exemplo finais de semana; 

1 5,56 0,60 

TOTAL 18 100,00 10,71 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

7. Infraestrutura mobiliário urbano 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Ampliar coletores de lixo com separação em locais 
centralizados, nas quadras próximo as avenidas, 
para circulação dos caminhões de lixo nas vias 
locais; 

1 50,00 0,60 

Local único para deposito de lixo doméstico, 
reciclado por rua ou guarda, através de contâiner; 

1 50,00 0,60 

TOTAL 2 100,00 1,19 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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8. Infraestrutura Viária 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Alargamento das avenidas não consolidadas; 1 12,50 0,60 

Manutenção e condições trafegabilidade das vias 
públicas; 

1 12,50 0,60 

Promover ainda mais a parceria entre poder público 
e sociedade nas pavimentações comunitárias; 

1 12,50 0,60 

Os túneis de entrada e saída são muito pequenos 
isso para as entradas de pico ida ao trabalho e volta 
pra casa; 

1 12,50 0,60 

Mais uma entrada na Várzea (túnel); 1 12,50 0,60 

Ruas padronizadas bem cuidadas sem buracos; 1 12,50 0,60 

Que todas as ruas quando forem pavimentadas já 
seja feito a ciclovia e o espaço a calçada para os 
pedestres; 

1 12,50 0,60 

Mais iluminação pública nas vias principais. 1 12,50 0,60 

TOTAL 8 100,00 4,76 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

9. Sinalização 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Melhores sinalizações dos órgãos públicos como 
escolas, igrejas matriz, hospital, câmara de 
vereadores, prefeitura. 

1 100,00 0,60 

TOTAL 1 100,00 0,60 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

10. Socialização do espaço urbano 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Fazer um parque linear no rio Pereque ligando meia 
praia e praia mar e montes ao longo do rio da Rita 1 
pista pedestre, 1 pista ciclovia, 1 pista para ônibus 
antebairros. 

1 100,00 0,60 

TOTAL 1 100,00 0,60 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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11. Transporte Cicloviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Ciclovia margeando a beira mar; 1 4,35 0,60 

Aumentar a ciclovia interligando os bairros e centro; 13 56,52 7,74 

Ciclovia interligando os bairros Perequê, Itapema e 
morretes passando pela margem do rio Perequê; 

1 4,35 0,60 

Implantação de ciclovias junto a marginais 
promovendo a ligação norte (sul para quem utilizar 
bicicleta); 

1 4,35 0,60 

Bicicletários públicos, locais para estacionar as 
bicicletas com segurança; 

1 4,35 0,60 

Direcionar em pontos estratégicos aluguéis de 
bicicleta para melhor mobilidade no centro do 
município ciclística; 

3 13,04 1,79 

Ciclovia margeando o rio Perequê e o rio da fita 
interligando todos os bairros com praças inclusive 
com uma pista para ônibus; 

1 4,35 0,60 

Ciclovia na entrada geral do sertão. 2 8,70 1,19 

TOTAL 23 100,00 13,69 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

12. Transporte Coletivo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Gostaria que a rodoviária fosse do lado do canto da 
praia, pois os ônibus fazem essa rota a maioria 
deles, mais precisamente na estrada no trevo das 
peixarias; 

1 2,00 0,60 

Terminais rodoviários; 1 2,00 0,60 

Mirante, ônibus que leva turistas e moradores da 
entrada da rua do mirante até o mirante, tornando 
o passeio mais atrativo ou da entrada do posto da 
secretaria de turismo até o mirante; 

1 2,00 0,60 

Melhorar o transporte público com a criação de 
ônibus circulares nos bairros. Estes ônibus (tipo 
micro ônibus), ficariam circulando pelos bairros, 
passariam nos pontos de 30 minutos diminuindo o 
tempo conforme o aumento da procura e o 
crescimento da cidade; 

6 12,00 3,57 

Para se tornar atrativos os ônibus circular bairro 
deve possuir comodidades como: ar condicionado 
quente/frio, bagageiro para pequenas compras; 

4 8,00 2,38 

Priorizar o transporte coletivo, dando espaço para 
que outras empresas se instalem no município; 

1 2,00 0,60 

Priorizar o transporte público criando horários 
alternativos e diversos; 

1 2,00 0,60 

Ampliação da oferta de transporte público; 1 2,00 0,60 

Terminal interbairros, terminal urbano central, 1 2,00 0,60 
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corredor de ônibus; 

Transporte público com ônibus alimentadores; 1 2,00 0,60 

Aumento da frota de ônibus; 1 2,00 0,60 

Ponto de ônibus com acessibilidade para 
cadeirantes; 

1 2,00 0,60 

Transporte público para que se torne uma 
alternativa viável e concreta em relação ao 
transporte individual, com um foco principal em 
transporte sobre trilhos, facilitando mobilidade 
entre automóveis normais e sobre trilhos. Motivos: 
Segurança, evitar acidente e estabilidade para 
passageiros que andam em pé; 

2 4,00 1,19 

Desenvolver números maiores de pontos de ônibus 
em lugares distantes dos bairros e fazer a 
manutenção dos existentes. (com placas de 
informação). Motivo: Dificuldade de achar pontos e 
distância; 

3 6,00 1,79 

Transporte coletivo com mais linhas e mais horários; 5 10,00 2,98 

Adequação da rodoviária; 1 2,00 0,60 

Incentivo fiscal para as empresas de ônibus. Mais 
incentivo fiscal/passagem mais barata; 

1 2,00 0,60 

Bilhete único. Com uma mensalidade o passageiro 
tem direito a utilizar quantas vezes quiser o ônibus e 
outras mobilidades; 

1 2,00 0,60 

Corredor exclusivo para ônibus; 4 8,00 2,38 

Passagem muito cara para poucos metros de viagem 
(modelo único para toda cidade R$ 3,00); 

1 2,00 0,60 

Ônibus do sertão tem que ir até o sertãozinho para 
voltar ate o sertão demorando muito para chegar de 
um lado ao outro causando atrasos; 

1 2,00 0,60 

Ônibus demora de uma em uma hora para chegar de 
um lado para o outro, a demora as vezes chega a ser 
de uma hora e meia ou duas horas dependendo da 
localização, tem poucos ônibus circulando e outros 
ônibus parados no alto São Bento em terrenos 
baldios; 

1 2,00 0,60 

Direcionar pontos estratégicos para coleta de 
passageiros em locais afastados. Ex: Vans de acesso 
a pontos estratégicos..; 

2 4,00 1,19 

Na rodoviária que fica no tabuleiro fica na 
contramão do ônibus, gostaria que Itapema tivesse 
paradas de ônibus no centro; 

1 2,00 0,60 

Corredor de ônibus na av. Nereu Ramos; 1 2,00 0,60 

Vans, bondinhos; 1 2,00 0,60 

Ar condicionado nos ônibus praiana (municipal); 1 2,00 0,60 

Tarifa zero (baixa renda); 2 4,00 1,19 

Melhoria do serviço de taxi; 1 2,00 0,60 

Direcionar a implantação do projeto “taxi popular” 
viagens coletivas que é feita em um tráfego com 
mais de 2 passageiros em uma taxa reduzida em 

1 2,00 0,60 



Plano de Mobilidade Urbana -  Itapema  13 

determinados horários 1° dia. Ex:  Hospitais, postos 
de saúde..; 

TOTAL 50 100,00 29,76 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

13. Transporte Alternativo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Implantar VLT- Veículos leve sob ( e não sobre) 
trilhos como se fosse um teleférico na orla e ligar 
meia praia, centro, centro da praia, Porto Belo; 

1 33,33 0,60 

Implantação do V.L.T de Tijucas á Itajaí ou Piçarras; 1 33,33 0,60 

Futuramente implantação do V.L.T de Floripa a 
Joinville; 

1 33,33 0,60 

TOTAL 3 100,00 1,79 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

14. Transporte de cargas 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Restringir aceso de caminhões de carga em algumas 
ruas, implantando ciclovias e calçadas largas para 
pedestres tirando os estacionamentos e deixando 
somente passagem para um veiculo (um sentido). 

1 100,00 0,60 

TOTAL 1 100,00 0,60 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

15. Transporte Ferroviário 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Possibilidade de Ligação ferroviária Norte/Sul para 
transporte de carga/compreendendo 
intermodalidade. 

1 100,00 0,60 

TOTAL 1 100,00 0,60 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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16. Transporte Marítimo 

Proposta Quantidade % do eixo % do bairro 

Ligação marítima entre Itapema e Porto Belo, 
integrando com estacionamento em Itapema e 
transporte coletivo para Bombinhas tirando o 
trânsito da meia praia e Porto Belo; 

1 25,00 0,60 

Catamarã de Gov. Celso Ramos á Piçarras; 1 25,00 0,60 

Transporte marítimo para passageiros entre cidades 
conturbadas. 

2 50,00 1,19 

TOTAL 4 100,00 2,38 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 
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17. Total das propostas, por tema 

Tema Quantidade % 

Ambiente Natural 1 0,60 

Calçadas e Acessibilidade 11 6,55 

Desenvolvimento social 6 3,57 

Reorganização do Sistema viário 36 21,43 

Fiscalização do poder público 2 1,19 

Gestão da mobilidade urbana 18 10,71 

Infraestrutura mobiliário urbano 2 1,19 

Infraestrutura Viária 8 4,76 

Sinalização 1 0,60 

Socialização do espaço urbano 1 0,60 

Transporte Cicloviário 23 13,69 

Transporte Coletivo 50 29,76 

Transporte Alternativo 3 1,79 

Transporte de cargas 1 0,60 

Transporte Ferroviário 1 0,60 

Transporte Marítimo 4 2,38 

TOTAL 168 100,00 
Fonte: Quartier Consultoria, Pesquisa e Projetos. 

 

 

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

 

 Estacionamento coletivo não existe; 

 

 Melhores sinalizações dos órgãos públicos como escolas, igrejas matriz, 

hospital, câmara de vereadores, prefeitura; 

 

 Mais agilidade, vias públicas; 

 

 Estacionamento coletivo públicos; 

 

 Mais iluminação pública nas vias principais; 

 

 Horários dos ônibus de uma em uma hora; 

 

 As vezes a demora é de uma hora e meia atrasando a vida dos 

municípios e dificultando a chegada em alguns locais; 

 

 Ônibus vão lotados muitas pessoas vão em pé na linha Itapema e Itajaí 

aumentando o risco de acidentes colocando a vida de pessoas em risco; 

 

 Gostaria que a rodoviária fosse do lado do canto da praia, pois os ônibus 

fazem essa rota a maioria deles, mais precisamente na estrada no trevo 

das peixarias; 

 

 Guardas municipais ajudando no trânsito; 

 

 Menos carros nas ruas; 

 

 Mais agilidade no transito; 

 

 Corredor pra moto; 

 

 Ciclovia margeando a beira mar; 

 

 Zona azul; 

 

 Terminais rodoviários; 

 

 Novos viadutos; 
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 Micro ônibus interligando centro aos bairros; 

 

 Estacionamento público, tirando os carros das ruas; 

 

 Ciclovia na estrada geral do sertão; 

 

 Pavimentação da estrada ,continuação; 

 

 Pavimentação da rua 902E altos São Bento; 

 

 Mirante, ônibus que leva turistas e moradores da entrada da rua do 

mirante até o mirante, tornando o passeio mais atrativo ou da entrada do 

posto da secretaria de turismo até o mirante; 

 

 Fazer um parque linear no rio Pereque ligando meia praia e praia mar e 

montes ao longo do rio da Rita 1 pista pedestre, 1 pista ciclovia, 1 pista 

para ônibus antebairros; 

 

 Fazer uma ligação em nível entre a rua ao lado do Mareado Schmidt 

com a rua do fórum embaixo da BR101, poderia ser nas margens do rio 

Bela Cruz; 

 

 Ciclovia entre bairros; 

 

 Estacionamento público (privativo) para veículos de turistas para deixar 

o carro e andar de circulares; 

 

 Fazer anel rodoviário transformando BR101 em rodovia local de ligações 

das praias; 

 

 Implantar VLT- Veículos leve sob ( e não sobre) trilhos como se fosse 

um teleférico na orla e ligar meia praia, centro, centro da praia, Porto 

Belo; 

 

 Terminar instalação de empresas para locação de bicicleta; 

 

 Ligação marítima entre Itapema e Porto Belo, integrando com 

estacionamento em Itapema e transporte coletivo para Bombinhas 

tirando o transito da meia praia e Porto Belo; 

 

 Garantir calçadas mínimas conforme normas técnicas de acessibilidade, 

demolindo as lixeiras centrais de gás....; 
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 Ampliar coletores de lixo com separação em locais centralizados, nas 

quadras próximo as avenidas, para circulação dos caminhões de lixo 

nas vias locais; 

 

 Restringir aceso de caminhões de carga em algumas ruas, implantando 

ciclovias e calçadas largas para pedestres tirando os estacionamentos e 

deixando somente passagem para um veiculo (um sentido); 

 

 Ligar meia praia ao Perequê.... (ponte); 

 

 Melhorar o transporte público com a criação de ônibus circulares nos 

bairros. Estes ônibus (tipo micro ônibus), ficariam circulando pelos 

bairros, passariam nos pontos de 30 minutos diminuindo o tempo 

conforme o aumento da procura e o crescimento da cidade; 

 

 Criação de ônibus interbairros fazendo ligação entre eles; 

 

 Criar faixas preferenciais para os ônibus para dar rapidez; 

 

 Aumentar a ciclovia interligando os bairros; 

 

 Implantar avenida beira mar, com pista para ciclovia, para pedestre 

(passeio) e uma para o ônibus interbairros (sem carros); 

 

 Para se tornar atrativos os ônibus circular bairro deve possuir 

comodidades como: ar condicionado quente/frio, bagageiro para 

pequenas compras; 

 

 Implantação do V.L.T de Tijucas á Itajaí ou Piçarras; 

 

 Futuramente implantação do V.L.T de Floripa a Joinville; 

 

 Catamarã de Gov. Celso Ramos á Piçarras; 

 

 Deslocamento da BR 101 para oeste para desafogar e aliviar o trânsito, 

criar possibilidade de trânsito direto; 

 

 Ligação da rua 306 em Itapema com a BR 101 como forma de desafogar 

o trânsito dos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas; 

 

 Viaduto elevado do morro das calotas até a divisa com Porto Belo da BR 

101; 
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 Ligação da 3° avenida com Porto Belo; 

 

 Implantar outras ligações entre Itapema e Porto Belo; 

 

 Possibilidade de Ligação ferroviária Norte/Sul para transporte de 

carga/compreendendo intermodalidade; 

 

 Alargamento das avenidas não consolidadas; 

 

 Ampliação do espaço dos passeios públicos priorizando o pedestre com 

possibilidade de arborização; 

 

 Terminal para ligação de bairros e entre bairros com transporte de 

intermodalidade; 

 

 Ciclovia interligando os bairros Perequê, Itapema e morretes passando 

pela margem do rio Perequê; 

 

 Uma pista de pedestre; 

 

 Uma pista para ciclovia; 

 

 Uma pista exclusiva de ônibus interbairros; 

 

 Melhorar a rede de esgoto de Itapema e dos Bairros; 

 

 Proponho que se diminua os espaços dos carros e aumentando o 

espaço seguro para bicicletas; 

 

 Após ter ciclo faixas, abrir locais para locação de bicicletas; 

 

 Priorizar o transporte, dando espaço para que outras empresas se 

instalem no município; 

 

 Construir pontos de ônibus e que os mesmos sejam feitos a manutenção 

diariamente; 

 

 Que todas as ruas quando forem pavimentadas já seja feito a ciclovia e 

o espaço a calçada para os pedestres; 

 

 Priorizar o transporte público criando alternativos e horários diversos e 

por bairros; 
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 Padronizar calçadas no mesmo nível do asfalto (rua). Fazer ciclovias 

que ligam todos os bairros; 

 

 Padronização e construção de calçadas; 

 

 Ampliação da oferta de transporte público; 

 

 Construção de ciclovias integradas; 

 

 Descentralização de serviços essenciais; 

 

 Melhoria do serviço de taxi; 

 

 Pensar em um sistema rotativo de veículos; 

 

 Adotar sistema binário; 

 

 Projeto de educação para utilização de transportes coletivos ou não 

motorizados; 

 

 Calçadas amplas e planas, com acessibilidade, e que compartilhem 

trânsito lateral com ciclovia; 

 

 Criação de ciclovias e ciclo faixas; 

 

 Terminal interbairros, terminal urbano central, corredor de ônibus; 

 

 Criação da zona de controle de trafego ou seja zona azul, controle 

eletrônicos de redução de velocidade, incentivar a utilização de taxi e 

transporte coletivo; 

 

 Fiscalização sobre legislação vigente de trânsito e incentivo a 

implantação da secretaria municipal de segurança pública, 

incrementando com numero condi gente de agentes de trânsito; 

 

 Incentivar nos bairros a implantação de sul-prefeituras, para 

descentralizar os serviços público; 

 

 Incentivar a iniciativa privada a investimentos comerciais aumentando a 

oferta de emprego nos bairros; 

 

 Elaborar em projeto binário;  
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 Criar parques de preservação, resgatar a rijem do município entendendo 

a migração de diversas culturas; 

 

 Investir nas interligações entre bairros, criando novos caminhos de 

acesso, livre direto e rápido; 

 

 Com a implantação da secretaria de segurança pública promove 

concursos para guardas municipais e agentes de trânsito, de acordo 

com o que preconiza a ONU em relação ao trânsito; 

 

 Manutenção e condições trafegabilidade das vias públicas; 

 

 Transporte público com ônibus alimentadores; 

 

 Criação de faixas para bicicletas para dias de menos fluxo (final de 

semana); 

 

 Análise setorizada por preferencia de tipo de transporte; 

 

 Aumento da frota de ônibus; 

 

 Ponto de ônibus com calçadas e com acessibilidade para cadeirantes; 

 

 Ciclovias nos bairros e em toda as principais avenidas; 

 

 Mais colocação de semáforo; 

 

 Ligação entre os bairros através de avenida interbairros; 

 

 Transporte público para que se torne uma alternativa viável e concreta 

em relação ao transporte individual, com um foco principal em transporte 

sobre trilhos, facilitando mobilidade entre automóveis normais e sobre 

trilhos. Motivos: Segurança, evitar acidente e estabilidade para 

passageiros que andam em pé; 

 

 Desenvolver números maiores de pontos de ônibus em lugares distantes 

dos bairros (com placas de informação). Motivo: Dificuldade de achar 

pontos e distância; 

 

 Calçadas padronizadas - exigir que cada morador faça sua calçada 

conforme padrão municipal ou dentro das especificações da 

acessibilidade; 
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 Pontos de ônibus adequado e padronizado criar lei que possibilite a 

iniciativa privada explorar comercialmente (propagandas) e destas novas 

fazer manutenção; 

 

 Transporte coletivo com mais linhas e mais horários; 

 

 Terminal de ônibus nos maiores horários; 

 

 Adequação da rodoviária; 

 

 Incentivos transporte não poluentes; 

 

 Implantação de ciclovias junto a marginais promovendo a ligação norte 

(sul para quem utilizar bicicleta); 

 

 Promover ainda mais a parceria entre poder público e sociedade nas 

pavimentações comunitárias; 

 

 Mais ciclovias. Atender toda a cidade mais ciclovia de qualidade; 

 

 Mais ônibus. Mais frota e mais locais de atendimento; 

 

 Incentivo fiscal para as empresas de ônibus. Mais incentivo 

fiscal/passagem mais barata; 

 

 Integração das moralidades. Ajudam a cobrir uma maior área de 

mobilidade efetiva; 

 

 Bilhete único. Com uma mensalidade o passageiro tem direito a utilizar 

quantas vezes quiser o ônibus e outras mobilidades; 

 

 Desincentivo ao automóvel. Cobrar impostos ou pedágio de quem quer 

trafegarem áreas de alta densidade de automóvel; 

 

 Estacionamento. Área azul em todo centro urbano e fiscalização; 

 

 Transporte público de qualidade, transporte com conforto e reatividade. 

Além de valor acessível; 

 

 Dias sem carro. Proibir o uso de carros em determinados lugares e 

determinados dias, por exemplo finais de semana; 
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 Bicicletários públicos, locais para estacionar as bicicletas com 

segurança; 

 

 Corredor de ônibus; 

 

 Rodoviária na contramão, fora do que seria o espaço para o corredor de 

ônibus; 

 

 Passagem muito cara para poucos metros de viagem (modelo único 

para toda cidade R$ 3,00); 

 

 Ônibus precário sem ar condicionado; 

 

 Ônibus do sertão tem que ir até o sertãozinho para voltar ate o sertão 

demorando muito para chegar de um lado ao outro causando atrasos; 

 

 Ônibus demora de uma em uma hora para chegar de um lado para o 

outro, a demora as vezes chega a ser de uma hora e meia ou duas 

horas dependendo da localização, tem poucos ônibus circulando e 

outros ônibus parados no alto São Bento em terrenos baldios; 

 

 Pouco acesso ou não existe acesso na Várzea; 

 

 Hoje temos que dar muita volta pra chegar de um lado da cidade a outro; 

 

 Estão priorizando mais carros particulares do que coletivos Urbanos 

(cultural); 

 

 Ruas dos bairros precários padrão esburacadas. (cheia de buracos); 

 

 Sinaleiros na Nereu ramos param a meia praia; 

 

 Precisamos de vans; 

 

 Direcionar pontos estratégicos para coleta de passageiros em locais 

afastados. Ex: Vans de acesso a pontos estratégicos..; 

 

 Direcionar a implantação do projeto “taxi popular” viagens coletivas que 

é feita em um tráfego com mais de 2 passageiros em uma taxa reduzida 

em determinados horários 1° dia. Ex:  Hospitais, postos de saúde..; 

 

 Direcionar em pontos estratégicos aluguéis de bicicleta para melhor 

mobilidade no centro do município ciclística; 
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 Direcionar um transporte público para pessoas de baixa renda para 

atender as precisões do dia a dia. Ex: (cart. Trabalho do aumento 

pessoal), e também para própria busca de trabalho; 

 

 Orientação educacional por preservação ao patrimônio público, desde a 

infância fazendo com que o município invista cada vez mais em 

infraestrutura; 

 

 Ciclovia margeando o rio Perequê e o rio da fita interligando todos os 

bairros com praças inclusive com uma pista para ônibus; 

 

 Implantação zona azul; 

 

 Construção de edifício garagens próximo terminais rodoviários; 

 

 Construção de novos viadutos, interligando os bairros; 

 

 Circular interbairros e bairro centro com micro-ônibus; 

 

 Incentivar empresas pata locação de bicicletas; 

 

 Incentivar via marítimas as cidades litorâneas; 

 

 Ligação entre a calçada da Meia Praia a praia Perequê; 

 

 Local único para deposito de lixo doméstico, reciclado por rua ou 

guarda, através de contanies; 

 

 Pavimentação da entrada do sentido trombudo com ciclovia interligando 

Porto Belo, Aeroporto e Tijucas e Camboriu; 

 

 Mais ônibus, circulando pelas ruas dos bairros integrando os bairros 

mais distantes como sertão; 

 

 Os túneis de entrada e saída são muito pequenos isso para as entradas 

de pico ida ao trabalho e volta pra casa; 

 

 Muitos sinaleiros na avenida Nereu ramos isso para o transito 

dificultando ir e vir rápido dos veículos automotores. (sem sinaleiros) ou 

menos; 

 

 Sem radar na avenida Nereu Ramos; 
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 Na rodoviária que fica no tabuleiro fica na contramão do ônibus, gostaria 

que Itapema tivesse paradas de ônibus no centro; 

 

 Calçadas padronizadas; 

 

 Corredor de ônibus na av. Nereu Ramos; 

 

 Ciclovia; 

 

 Vans, bondinhos; 

 

 Mais uma entrada na Várzea (túnel); 

 

 Ar condicionado nos ônibus praiana (municipal); 

 

 Tarifa zero (baixa renda); 

 

 Ruas padronizadas bem cuidadas sem buracos; 

 

 Redução no transito, promovendo a cultura de trânsito seguro com 

consultas públicas, reeducando cidadãos mais conscientes quanto a 

mobilidade urbana, criando uma cultura de usos de coletivos urbanos no 

intuito de desafogar o trânsito; 

 

 Bolsões de estacionamento; 

 

 Ampliação ciclovia; 

 

 Faixa preferencial transporte coletivo; 

 

 Criação das vias adutoras de trafego nos bairros periféricos; 

 

 Transporte marítimo para passageiros entre cidades conturbadas; 

 

 Criação de área azul; 

 

 Ligação das ciclovias com os bairros; 

 

 Calçadas padronizadas e urbanizadas; 

 

 Criação de novas ciclovias; 

 

 Abrir a avenida beira rio (Perequê/Meia Praia); 
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 Pavimentação da entrada geral do sertão; 

 

 Ciclovia na entrada geral do sertão; 

 

 Pavimentação da entrada, continuação pavimentação da rua do hospital; 

 

 Pavimentação da rua 902E alto São Bento; 

 

 Mirante – ônibus que leva turistas e moradores da entrada da rua do 

mirante até ao mirante, tornando o passeio mais atrativo ou da entrada 

do posto da secretaria de turismo até o mirante; 

 

 Estacionamento coletivo não existe; 

 

 Melhores sinalização dos órgãos públicos como escolas, igreja matriz, 

hospital câmara de vereadores, prefeitura; 

 

 Mais agilidade , vias públicas; 

 

 Estacionamento coletivos públicos; 

 

 Mais ônibus nas ruas, transporte coletivo; 

 

 Mais iluminação pública nas vias principais; 

 

 Horários dos ônibus de uma em uma hora; 

 

 Ás vezes a demora é de uma hora e meia atrasando a vida dos 

municípios e dificultando a chegada em alguns locais; 

 

 Ônibus vão lotados muitas pessoas vão em pé na linha Itapema e Itajaí 

aumentando o risco de acidentes colocando a vida das pessoas em 

risco; 

 

 Gostaria que a rodoviária fosse do lado do canto da praia, pois os ônibus 

fazem essa rota a maioria deles, mais precisamente na entrada no trevo 

da peixarias; 

 

 Guardas municipais ajudando no trânsito; 

 

 Menos carros nas ruas; 

 

 Mais agilidade no trânsito; 
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 Corredor pra moto; 

 

 Ciclovia margeando a beira mar; 

 

 Zona azul; 

 

 Terminais rodoviários; 

 

 Novos viadutos; 

 

 Micro-ônibus interligando centro aos bairros; 

 

 Estacionamento público tirando os carros das ruas; 

 

 Anexo segunda via a primeira deve estar na prefeitura; 

 

  Anexo esta uma autorização que há época 1992- todos os proprietários 

de terreno da localidade assinaram a pedido da prefeitura; 

 

 Pedimos que seja feito um estios sobre a viabilidade de anexar plano; 

 

 Adequar todas as calçadas inclusive nos locais já edificados, para as 

dimensões mínimas de acessibilidade (normas e leis). 
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