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Nome : João Paulo F. Fachini
1. Alto número de vazios urbanos no perimetro urbano: Projetos e ações de melhoria da
infraestrutura urbana e empreendimentos nestes espaços.
2. Vazios urbanos e acessos entre Catanduva e Pindorama: Projeto de duplicação da Rodovia
(Abdo) para  viabilizar projetos de empreendimentos nos espaços vazios.
 
Nome : Marcos Colombo Filho
3. Cidade com grandes vazios urbanos nas areas do perimetro urbano e interior: Plano e
projetos  de execução financeira de Infraesrutura urbana pela Prefeitura, em certas regiões do
PD , para atender o incorporador e desenvolvimento da região ( ver exigências e
responsabilidades da lei de parcelamento do solo)
4. Região Catanduva e Pindorama muito movimentada e região desenvolvida: Ações e Projetos
de pistas duplas nas marginais das rodovias e desenvolvimento econômico        ( Corredor de
Comercio, Serviços e Industria)

Nome : Tulio S. Ribeiro
5. Viabilizar infraestrutura pública e adequada para desenvolver novas centralidades: Projetos
de novos bairros e comunidades planejadas com principios e conceitos de smart-cities( cidades
inteligentes )
6. Apoio ao empreendedorismo:  a) Ações e Projetos de atração de potenciais empreendedores
, propiciando condições equilibradas e competitivas; b) Projeto de criação de Centros de
Pesquisa e Tecnologia, e Incubadoras de Empresas, estimulando novos negocios.
7. Falta de Infraesrutura Pública : Plano e Projetos do Municipio para expansão de
iInfraestrutura Urbana para cumprimento do plano Diretor.

Nome : Fernando Mei, Breno Buchi, João Paulo Fachim, Marcos Colombo, Tulio Ribeiro (
ACE - Catanduva)
8. Baixa capacitação profissional : programa e projetos de capacitação modernos,para atender
empresas do futuro, nas demandas de conhecimento digital,  tecnológico, que visam atender
novos mercados
9. Falta de apoio e incentivos a empresas atuais e novas: programas e projetos de condições
equilibradas e competitivas, acompanhando as práticas de um novo mercado.
10. Falta de infraestrutura pública e rural associada ao Plano Diretor: planos e projetos de
investimentos com foco na expansão de infraestruturas  necessárias para viabilizar o PD.

Nome : Leonardo P. Mei ( ACE )
11. Instituições de ensino com metodologias defasadas, com carência de mão de obra
moderna: programa  projetos de capacitação digital, com foco no ensino de atividades e
ferramentas modernas, para atender demandas de empresas de base tecnológicas.
12. Carência de foco tecnológico : criação de projeto de um Polo Tecnológico, integrado ao
Distrito Industrial ja existente, com incentivos para atender empresas de base tecnológica do
segmento agroindustrial ( cadeia produtiva )
13. Falta de polittica de atração de investimentos e projetos , e incentivos econômicos: politica
pública e projetos de inovação e atração de investimentos por segmentos e cadeia produtiva
local.

Nome : Eder Jorge Guandalini ( Assoc. de Bairros)
14. Clube de Campo: parceria PPP para um  Projeto de Parque Aquático, de desnevolvimento
de empregos e turismo regional.
15. Barracões da FEPASA: projeto e construção de Incubadora de Micro e Pequenas Empresas
para geração de renda e emprego

Nome : Sergio F. Gerlack ( Agropecuária )
16. Formação de mão de obra especializada : incentivar ONGs e Cooperativas no amparo e
assistência ao menor

Nome: Ana Renata Zili, Sergi F.Gerlack, Eder Jorge Guandolini
17. Clube de Campo: PPP para projeto de um Parque Aquático ( regional), para turismo e
empregos
18. Reuso dos Barracões da FEPASA, da região da Rua São Paulo e Condominio
Acapulco:projeto de uma Incubadora para micro e pequenas empresas
19. Dificuldades de pessoas sem qualificação profissional de inserção no mercado de trabalho:
programa e projeto de formação e capacitação de mao de obra especializada e criação de renda
( bolsas)
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Nome : Aparecida A. de Sucre
27. Mais rigor nas queimadas da cana de açúcar, e a população não aguenta mais doenças
respiratórias: criar um aplicativo público, para que a propria população possa denunciar,
supervisinar e, com ações mais rápidas dos órgãos ambientais.
28. Incentivar o reuso do lixo : tratamento e reuso do lixo orgánico nas hortas comunitárias,
com  programas de educação ambientao de reuso para as crianças nas escolas.
29. Cães e animais com necessidades de politicas e tratamento veterinário no municipio:
projeto de criação de um Hospital Veterinário Municipal.

Nome: Não identificado
30. Uso de Biomassa , sol e vento:  usos promissores de infraestrutura de energia renovável.
31. Desmatamento (urbano e rural ) : programs e projetos de conscientização, redução do
desmatamento e incentivos para aumentar o  plantio ( de cobertura vegetal urbana e rural).

Nome : Fábio Benini
32.Descarte ou reaproveitamento de produtos inutilizados: programas e projetos em parceria
com a iniciativa privada, para o descarte correto e reaproveitamento(de residuos urbanos).
33. Falta de apoio e estimulos para micro e pequenas empresas: disponibilizar meios para
facilitar e simplificar a abertura de micro e pequenas empresas.

Nome : Antônio Bento da Cunha
34. Falta de aprendizado profissional responsável: criação de micro empresas de cooperativas,
com supervisão publico-privada, com créditos para projetos de ( reciclagem ) e
reaproveitamento do lixo (resíduos sólidos).
35. Melhoria da capacitação profissional e aprendizado nos serviços da indústria de construção
civil: reciclagem dos resíduos sólidos (da construção civil e outros resíduos) a serem
reutilizados  em calçadas urbana e pavimentação das ruas.
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Nome: Ana Paula Zilli ( CRAS Imperial )
20. Dificuldades de pessoas sem qualificação profissional para se inserir no mercado de
trabalho: PPP, proporcionando renda e qualificação profissional
(OBS: veja propostas de projetos de capacitação e qualificação profissional integrados  as
APLs e Cadeia Produtiva, aos Mini-Distritos , Parques Ecotecnológicos , de Economia
Criativa e Solidária)

Nome: Luis Pereira (Vereador)
21. Falta dimensionar locais próprios para depositos de lixo urbano com reciclagem
atraves de cooperativas com geração de renda e emprego: antes de descartar o lixo no
Aterro Sanitário, colocá-lo em Área de Transbordo, em locais distante do centro urbano,
promovendo a reciclagem sustentável.
22. Quantidade enorme de desempregados sem nenhuma capacitação: promover, através
de ações públicas a capacitação de nossos desempregados, de acordo com as necessidade
de nossas empresas regionais
 (OBS: veja propostas de projetos de capacitação e qualificação profissional integrados  as
APLs e Cadeia Produtiva, aos Mini-Distritos , Parques Ecotecnológicos , de Economia
Criativa e Solidária).
23. Um trabalhador qualificado que perde o emprego, fica desorientado e no tempo cai em
depressão: criar um Banco de Emprego com um tecnologia e logistica de aproveitamento.

Nome: Thais Manholer
24. Economia em uma única região com longos deslocamentos : criar projetos de
policentralidades, em Corredores de Comercio e Serviços nos bairros, diminuindo o
tempo de loco moção. 
25. Falta de atratividade no principal polo central : Centro Funcional e atrativo para
deslocamento e ocupação da população, em horários diversos, trazendo os olhos para a
rua ( projetos de requalificação e revitalização urbanistica das ruas centrais).
26. Falta de emprego: capacitação das pessoas pela proprias empresas locais (APLs e
cadeia produtiva).
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