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OFICINA HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO DIA 05/11 - MANHÃ

MAPA 01 

- Trazer para conhecimento da população 

as ilustrações dos instrumentos 

urbanísticos existentes (ex: PDE-SP) 

- Incentivar políticas públicas. (ex: pessoas 

que preservam nascentes) 

- Incentivo Fiscal (isenção de % IPTU ou 

INSS) 

- Potencializar as construções verticais 

- Aumentar o investimento no saneamento 

- Bairro Periféricos 

- Precisamos priorizar a preservação da 

área verde da região da Figueira Branca, 

aumentando a rede de esgoto e 

pavimentação 

- Lei de Saneamento Básico 

- Lei para Verticalização 

- Lei de Preservação Ambiental 

-Aumentar a fiscalização e policiamento 

- Temos muitos moradores na região da 

Figueira Branca com poder aquisitivo 

médio e alto padrão

MAPA 02 

Saneamento 

  - Cuidar da população que se aglomerou 

nas APP’S| Nascentes, verticalizando sua 

habitação (MOBILIDADE) 

- Criação de equipamentos públicos 

(parques urbanos, áreas de lazer nos 

bairros, áreas culturais, teatros) 

- Verticalização de alguns bairros 

  - Definir limites de altura, de nº de altura, 

de nº moradias, prever áreas verdes 

- Investimentos econômico 

- Valorizar bairros mais concretizados 

- Projetos para resolver a questão do 

saneamento básico deficitário 

- Revitalização de mananciais 

- Reindustrialização 

  - Tecnologia (4.0) 

  - Pesada ->Verde -> Preservação 

Ambiental 

  - Logística 

  - Comércio 

- Repensar rotas das cidades vizinhas 

- Cidade Compacta 

- Leis de monitoramento – Controle e 

Segurança 

 MAPA 03 

- Obrigatoriedade de rede de esgoto em 

prédios públicos 

- Leis onde os novos empreendimentos não 

prejudiquem os existentes, como 

assoreamento dos rios 

- Plano de Drenagem no município, e 

assoreamento de rios 

- Fiscalização atuante e efetiva em ações, 

impedindo invasões 

- Áreas industriais, fazer o próprio 

tratamento de esgoto 

- Retornar áreas rurais no município 

-  Retomada da identidade local dos bairros 
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