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OFICINA GOVERNANÇA DIA 04/11 - TARDE

MAPA 01 

- Intensificação na fiscalização de obras e 

comércio, sendo que para que isso ocorra, 

é necessário ter servidores para execução. 

- Melhor interação entre setores, para 

ações mais rápidas 

- Pensar mais enquanto gestões/servidores 

do município, e menos em benefício 

próprio  

- Incentivar a população a preservar a 

cidade (meio ambiente, e anunciar as 

irregularidades  

- Integrar setores, dificuldade de 

retaguarda  

- Regularização dos loteamentos a fim de 

aumentar a arrecadação e melhorar na 

infraestrutura para os munícipes 

- Aumento do efetivo para fiscalização e 

regularização dos comércios 

 

MAPA 02 

- Leis Municipais que auxiliam na captação 

de recursos 

- Regularização de áreas invadidas e/ou 

loteamentos irregulares  

- Infraestrutura nos bairros mais distantes 

(depende de verbas públicas) 

- Fiscalização das áreas públicas 

(fiscalização efetiva) 

- Projetos de Habitação  

Cadastro de Empresas 

- Ações conjuntas de fiscalização setores 

envolvidos  

- Incentivos para empresas terem interesse 

em estar regulares no município  

- Simplificação da Aprovação de projetos, 

pois há muitos problemas de interpretação  

- Aumentar efetivo para atendimento 

eficiente à demanda do município  

Elaboração e implantação dos planos 

municipais 

 - Drenagem 

 - Mobilidade  

 - Saneamento 

 

MAPA 03 

- Fomentar o Turismo 

- Geração de Emprego e Renda 

- Temática do município  

- Potencializar os produtos do município 

 

MAPA 04 

- Trabalho integrado entre os setores para 

realizar ações de fiscalização para 

regularização das empresas, comércio, 

prestação de serviços. 

- Comunicação e conscientização dos 

usuários quando oferecidos serviços, 

programar projetos para público específico 

com antecedência. Ex: A integração do 

ônibus. 

- Falta de conhecimento da sociedade 

referentes leis do município e clareza nas 

informações, para que haja um retorno 

maior nas soluções. 

- Projeto que leva os municípios a obter 

novos conhecimentos em geral para 

melhorar o desenvolvimento. 

- Falta Agentes de Trânsito  
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- Falta de mais opções para o trânsito 

quando há necessidade de desvio do 

trânsito 

- Expansão da linha de ônibus  

- Incentivo ou ações que desperte o 

interesse em regularizar o estabelecimento 

junto a prefeitura/cadastro mobiliário 

 

MAPA 05 

- Continuar a parceria com a ouvidoria 

CPFL e o meio ambiente 

- Ampliação de atividades comerciais, 

prestação de serviços e/ou indústrias, além 

do lazer, para entender melhor os 

munícipes, que carecem dessa 

infraestrutura  

- Munícipes, ampliar os bairros com 

atendimento de equipamentos esportivos 
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