
C.D.P. 

Condicionantes  

Econômico e social 

SAMU 

Corpo de bombeiros 

CIDASC 

EPAGRI 

Reabertura do posto de saúde 

Convênios para cirurgias no hospital de Quilombo 

Empresas 

Estruturação urbana 

Áreas mistas/residências 

Manter a área rural, não urbanizando a Linha Gaúcha 

Mobilidade urbana 

Abertura de estradas 

Estacionamento rotativo 

Ruas 

Transporte para a terceira idade 

Transporte escolar 

Qualificação ambiental 

Áreas verdes 

Rios 

Saneamento básico 

Proteção do patrimônio 

Festividades (3x) 

Noite cultural 

Auxílio/manutenção da igreja buscando turismo religioso 

CTG - Rodeio 

Deficiências 

Econômico e social 

Trazer médicos especialistas (cardiologista, pediatra, entre outros) 

Programa hora máquina - incentivo ao agricultor (3) 

Incentivo a empresa familiar 

Incentivo a agricultura 

Incentivo a agricultura familiar 

Melhoramento genético (nitrogênio, subsídio sêmen) 

Abatedouro 

Posto de saúde no interior 

Programas de hidroginástica no Balneário 

Moinho 

Manutenção das máquinas públicas 

Rede hoteleira 

Desburocratizar - agilizar processos 

Troca - troca de sementes, pastagens de inverno 

Laboratório para Brucelose e Tuberculose 

Falta cursos de especialização 

Convênio com dentistas 

Convênio com o hospital especialista de Quilombo 

Falta de incentivo ao turismo (hotel, gastronomia) 

Incentivo ao ensino superior 

Reabertura dos postos de saúde (Vila Gaúcha e Salto Saudades) 

Falta câmeras de vídeo de monitoramento 



Falta posto de saúde na Linha Gaúcha 

Trazer cursos, palestras, shows motivacionais 

Estruturação urbana 

Expansão do perímetro urbano (posto Gaspani, sentido Manoel Maier) 

Concessão de uso ou doação de áreas para casa familiar (Vila Gaúcha) 

Inclusão da área rural no Código de Obras 

Ampliação do número de pavimentos para as edificações 

Uso misto 

Base cartográfica unificada do município 

Lei do REURB - Regularização de Imóveis já consolidados (matrículas) 

Expansão do perímetro urbano - sentido posto Gaspari 

Planejamento - ampliação de pátios residenciais 

Legalização de chácaras e sítios 

Mobilidade urbana 

Cascalhamento 

Transporte de calcário 

Definir largura das estradas 

Plano de mobilidade - distância máxima da estrada - faixa de domínio 

Malha cicloviária 

Passeio público 

Transporte público 

Passeio público - ao ser construído pavimentação que seja construído o passeio 

Calçamento rural 

Pavimentação 

Falta de estacionamento 

Calçamento posto Gasparini / Manoel Maier 

Falta de calçadas  

Falta de estradas 

Falta ponte 

Ampliação das estradas  

Fiscalização de estradas 

Melhoria de estradas 

Falta na legislação de acessibilidade 

Asfalto da Linha Pinhal a União do Oeste 

Modelo rodoviário rural 

Projetos para ponte modelo Caxambu (água) 

Acessibilidade - posto de saúde 

Qualificação ambiental 

Distanciamento das estradas rurais para plantação (eucaliptos/pinus) e cascas 

Coleta de lixo 

Água potável 

Criação de praça na comunidade da Linha Vila Gaúcha 

Água potável (CASAN) no interior (Pinho / Manoel Maia) 

Falta de tubulação 

Proteção do patrimônio 

Não houve contribuições 

Potencialidades 

Econômico e social 

Escola na Linha Gaúcha 

Casa familiar (formação rural) 

Melhorar educação 

Agricultura familiar 

Feiras de agricultura, comercial, industrial, feira da bezerra, Efacic 



Solo fértil 

Melhorar o programa porteira adentro 

Turismo rural 

Agricultura familiar 

Jogar baralho com a vizinhança na Linha Gaúcha 

Diversidade de produção 

Posto de saúde nas comunidades 

Melhorar programas de esportes 

Hospital São Bernardo 

Saúde 

Estruturação urbana 

Casa familiar rural 

Agroindústrias familiares 

Local seguro (2x) 

Mobilidade urbana 

Melhoria no transporte escolar e público 

Qualificação ambiental 

Águas da praça 

Programa para limpeza do rio e manutenção 

Proteção do patrimônio 

Manter religiosidade 

Salto Saudades 

Festas culturais 

Festas comunitárias com incentivos (2x) 

Festa Santo Antônio 

 


