
 
 

ANEXO II-1 
DEMANDAS SOCIAIS PARA O PRIMEIRO PLANO ESTRATÉGICO 

 
  
 De acordo com o artigo 16 desta Lei do Plano Diretor Municipal de São Jerônimo, 
ficam aqui indicadas as demandas formuladas pela comunidade urbana e rural, por ocasião da 
leitura comunitária, conforme segue: 

 
 

 
Localidade 

 
Demandas 

 
Santo Antonio Centro administrativo regional 
 Melhoria em estradas de acesso 
 Escola de ensino médio 
 Abastecimento de água 
 Melhorias em saúde 
 Posto de venda de produtos agrícolas 
Quitéria Centro administrativo regional 
 Conservação estrada geral 
 Posto de saúde 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Orientação no uso do solo e água 
 Mais horários de ônibus 
 Legalização de propriedades 
 Integração com Butiá – saúde e educação 
 Parque distrital – desportos, atividades culturais 
 Parceria com Aracruz 
Santa Elizia Centro administrativo regional 
 Melhoria no acesso a propriedades 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Orientação no uso do solo e água 
 Mais horários de ônibus 
 Legalização de propriedades 
 Integração com Camaquã, Dom Feliciano e Cerro G. do Sul 
 Centro cultural para mulheres e crianças 
 Uso coletivo quadra F. Timóteo 
 Seguro lavouras 
 Recolhimento de agrotóxicos 
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 Reforço da rede de alta tensão 
 Transporte para ensino médio 
Sutilzinho Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Mais horários de ônibus 
 Diversificação da produção 
 Transporte ensino médio 
 Escola ensino médio agrícola 
Costa do Sutil Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Diversificação da produção 
 Transporte para ensino médio 
 Melhoria nas estradas e pontes 
 Energia trifásica mais forte 
 Máquinas agrícolas 
 Cooperativa – compra e venda 
 Capacitação no uso do solo e água 
 Atividades de lazer e cultura 
Gramal Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Melhoria das estradas e acessos 
 Melhoria na energia elétrica 
 Capacitação no uso do solo e água 
 Atividades de lazer 
 Formação de cooperativa 
 Ensino para jovens e adultos – cursos técnicos 
 Parceria com outros municípios – saúde 
 Linha de ônibus direta p Porto Alegre 
Palmeira Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Melhoria nas estradas e acessos 
 Capacitação no uso do solo 
 Reciclagem de lixo 
 Atividades de lazer 
 Parceria com Cerro G. do Sul e Barão do Triunfo – saúde 
 Transporte acesso ao SUS 
 Poço artesiano comunitário 
Morrinhos Alto Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
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 Identificação de área de proteção 
 Ident. Locais de plantio de acácia e eucalipto 
 Atividades de lazer e cultura 
 Ônibus direto p Porto Alegre 
 Regularização de imóveis rurais 
 Feira p venda de produção 
 Ensino médio, curso técnico 
 Representação no Conselho de Saúde 
Rincão dos Correa Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Melhoria na estrada Chico Maia 
 Ponte no arroio Sepultura 
 Atividades de lazer e cultura 
 Capacitação no uso do solo e água 
 Finalização da RS 470 
Morrinhos Centro Centro administrativo regional 
 Melhoria na telefonia móvel 
 Melhoria na estrada da produção 
 Praça com brinquedos infantis 
 Capacitação no uso do solo e água 
 Transporte coletivo nos fins de semana 
 Transporte escolar ensino médio 
 Melhoria na energia 
 Telefone público 
 Coleta de lixo 
 Poço artesiano comunitário 
 Programa de educação ambiental 
 Incentivo ao turismo 
Porto do Conde Posto de saúde c atendimento diário 
 Nova via de acesso 
 Elevação da ponte porteirinha 
 Rede de esgotos 
 Melhoria no transporte coletivo 
 Melhoria na energia elétrica 
 Ampliação da escola do Conde 
 Criação de área de proteção ambiental 
 Telefonia fixa 
 Ampliação da rede de água 
 Geração de emprego 
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 Segurança pública 
 Pavimentação das vias principais 
 Construção de praça 
Carvoeira Manutenção da estrada principal 
 Municipalização da escola Barão do Jacuí 
 Ligar rede elétrica de Butiá e S Jerônimo 
 Iluminação pública 
 Posto de saúde 
 Transporte coletivo 
 Recolhimento de lixo 
 Abrigo de ônibus 
 Emprego para jovens 
 Destinação para resíduos de carvão 
Bairro Santa 
Terezinha, Lago 
Parque Clube e 
Lindos Aires 

Iluminação da RS401 e ruas principais 

 Saneamento básico Passo da Cruz 
 Despoluição do arroio Passo da Cruz 
 Associação de moradores 
 Abertura de via no distrito industrial 
 Melhoria no acesso ao distrito industrial 
 Posto de saúde 
 Parque municipal no Lago 
 Transporte coletivo 
 Meio fio e saibro nas ruas 
 Esgoto na rua Laurentino 
 Regularização de área na quadra 11 
 Regularização na área JGB e Padre Réus 
 Regularização tributária 
 Abrigos em paradas de ônibus  
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