


Apresente suas sugestões: 
3 respostas 

1- Na agricultura: 
Mais assessoramento técnico aos produtores locais para aumento da produtividade; 
SIM Municipal; 
Incentivo fiscal aos comércios que venderem o produto local; 
Meio Ambiente: 
Licenciamento e Fiscalização de maneira adequada; 
Programas de educação ambiental; 
Saneamento Básico: 
Não temos NADA sobre tratamento de esgoto; 
Coleta de Lixo: 
Deveria ter coleta seletiva atrelada a educação ambiental, já temos pessoas que recolhem 
nas casas, quem sabe uma cooperativa? 
Secretaria de Administração: 
Fortalecimento do setor de arrecadação com ampliação da equipe, fiscalização efetiva, 
cobrança dos impostos dos comércios (inclusive as tendas), cobrança de IPTU, cobrança 
de ITBI, atualização e fortalecimento do cadastro municipal; (urgente se quiserem ser 
Município ainda) 
Resolver o problema do concurso e possivelmente abrir outro concurso assim que 
possível para os cargos que não estão no antigo e são necessários para que a estrutura 
ande. 
Secretaria de desenvolvimento: 
Essa secretaria foi criada só pra fazer bloquetos? Não aparece na estrutura da LOA ou da 
LDO? Desenvolvimento é muito mais que pavimentação. Desenvolver envolve planejar, 
projetar... Desenvolvimento envolve qualidade de vida, emprego, renda... Deveria ser um 
órgão estratégico de gestão com corpo técnico capacitado. 
Turismo: 
Não apareceu nesse formulário, mas é uma boa forma de gerar emprego e renda. 



Investir na capacitação do produtor local para receber o turista, não tratar apenas do 
turismo ambiental ou de aventura (trilhas e cascatas); 
Tenda não é turismo, é comércio, não atrai visitantes, recebe transeuntes; 
Cultura: 
Valorização da história local; 
Valorização da diversidade étnica local (japoneses, alemães, polacos, negros...); 
Valorização da rosca como principal diferencial da culinária do Vale do Rio Três 
Forquilhas; 
Valorização das edificações históricas; 
Valorização da paisagem local. 

2 - Ter controle quanto ao tratamento da água, pois hoje tem sido colocado cloro em 
acesso que tem prejudicado a saúde. 

3 - na area da pavimentação se fosse criado uma taxa para que toda localidade pudesse 
ter um calçamento na frente de suas moradias, pois tem muitos que nao conseguem 
pagar todo valor, e os extremantes muitas vezes nao querem arcar com um valor. 
 



 





 





 




