
C.D.P.
Condicionantes

Econômico e social
Agricultura familiar
Geração de emprego

Estruturação urbana
Áreas mistas

Mobilidade urbana
Manutenção das ruas
Calçadas

Qualificação ambiental
Coleta de lixo rural
Parques e áreas verdes

Proteção do patrimônio
Festas típicas
Preservar igrejas do interior (São José, Santa Lúcia)
Casa da memória

Deficiências
Econômico e social

Antecipação do repasse do auxílio, porteira adentro
Abatedouro
Distribuição de sementes, pastagens de inverno (cobertura do solo)
Diversidade de empregos
Ampliar rota turística no perímetro rural (2x)
Incentivo ao produtor
Abertura de vias
Usina de asfalto
Programa horas máquina (para serviços dentro das propriedades)

Estruturação urbana
Necessidade de regularização dos núcleos urbanos na área rural (Vila Gaúcha)
Núcleo urbano na área rural São Judas, São João, Vista Alegre, Vale do Ouro, Saudades
Organizar a área industrial

Mobilidade urbana
Asfalto/pontes - o que facilita para a construção do asfalto
Falta legislação sobre estradas rurais
Cascalhamento nos acessos as instalações das propriedades
Deficiência no acesso as empresas rurais
Melhorar as vias rurais (cascalhamento, tubulação)
Falta acessibilidade no transporte escolar
Calçamento na comunidade de Salto Saudades
Estacionamentos
Falta de faixa de domínio na rodovia
Falta de plano rodoviário
Falta transporte público (4x)
Passeios
Diminuir o fluxo - Tem apenas uma ponte de grande fluxo para a produção agrícola (soja, milho, trigo,
leite, gado, suíno, frango)
Não existe transporte coletivo na área rural (2x)
Transporte público na área rural
Transporte rural, saúde, acesso a cidade
Padronização de vias públicas



Viabilização de acesso asfáltico ao complexo turístico do Salto Saudades pelas comunidades Para,
Pedro, Camargo e Marafon
Melhor acompanhamento da DMER nas vias rurais durante o patrolamento e cascalhamento

Qualificação ambiental
Ampliar as rotas de coleta de lixo
Falta infraestrutura de água
Deficiência na distribuição de água - poço artesiano ou subestação para a região
Preservação dos parques

Proteção do patrimônio
Criação de centro de informação ao turista
Incentivo as festas comunitárias
Potencialidades

Econômico e social
Turismo rural
Investimento no turismo rural
Fertilidade do solo
Vontade, dispostos a investir na comunidade
Cataratas do Salto
Salto Termas
Britador móvel
Indústrias diversas
Industria de maravalha (suínos, aves, leite, confinamento de gado, grão)

Estruturação urbana
Sem contribuições

Mobilidade urbana
Potencializar transporte escolar no interior, diretrizes
Potencializar turismo rural, placas, mapas
Placas indicativas nas localidades do interior
Ruas
Estacionamento rotativo
Potencializar transporte escolar no interior, diretrizes

Qualificação ambiental
Melhorar a coleta seletiva de lixo na cidade
Manter a coleta de lixo
Arborização nativa

Proteção do patrimônio
Casa da memória (2x)
CTG
Igreja
Festas comunitárias
Festa do peixe
Salto - turismo


