
O DISTRITO TURÍSTICO DA VILA GERMÂNICA

Ruas Alberto Stein e Humberto
de Campos

O que prevê - Reurbanizar o acesso 
ao parque, com nova iluminação, 
calçadas e pavimentação. A Humberto 
de Campos seria reformada só no 
entroncamento com a Alberto Stein

O que falta - Finalizar os projetos 
executivo e arquitetônico. Não há 
recurso disponível. Estima-se que 
seriam necessários R$ 2 milhões. A 
prefeitura ainda não definiu o que fará 
e como buscará os recursos

Hotel edifício-garagem

O que prevê - O último edital, 
lançado em julho, previa a 
construção de um hotel quatro 
estrelas e um edifício-garagem 
com 250 vagas

O que falta - Nenhuma 
empresa se interessou pela 
construção. Três editais foram 
lançados. A prefeitura ainda 
estuda o que fazer para 
possibilitar a construção

Parque Ramiro RuedigerMercado Público

O que prevê - Revitalizar a 
Feira Livre. O projeto prevê 
choperia no térreo integrada à 
feira, que deve ficar com as 
barraquinhas atuais e um 
restaurante climatizado com 
capacidade para 40 pessoas na 
parte superior
O que falta - O valor é estimado 
em R$ 7 milhões. A prefeitura 
depende de liberação de recursos. 
Está tentando convênios com o 
governo federal

Ginásio do Galegão

Depois de oito anos fechado, o espaço de 
10,7 mil metros quadrados de área construída 
foi reformulado e entregue em maio de 2008. 
O investimento foi de R$ 4,9 milhões

Centro de Convenções

No projeto inicial, ficaria no 
terreno ao lado do Setor 1. Mas faltou 
espaço. Agora se estuda fazer o Centro 
de Convenções junto com o hotel. Ainda 
não há prazo para sair do papel

Empório Vila Germânica

Construído pela iniciativa privada, são 1,5 
mil metros quadrados de área com 
espaço para 25 lojas e restaurantes. O 
investimento foi de R$ 3 milhões. A 
obra foi entregue em outubro de 2008

Restaurante e cafeteria

Os empreendimentos foram 
construídos em outubro de 2006 no 
valor de R$ 1 milhão. O restaurante 
tem 900 metros quadrados

Centro de Exposição

O complexo de 26 mil metros quadrados foi 
construído na antiga Proeb. Foram investidos 
R$ 14,4 milhões na obra, entregue em maio 
de 2006. São três setores que variam de 
5 mil a 7,2 mil metros quadrados 

Em 2008, foi entregue um novo parque, com 
equipamentos de ginástica, mobiliário, 
iluminação, pistas para caminhada e lago de 
3,5 mil metros quadrados. O investimento foi 
de R$ 450 mil. O espaço foi ampliado para 
45 mil metros quadrados
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