
Coleta CDP - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Reunião Comunitária I - Área Urbana (Sede) e Área Rural – Major Gercino – 

17.01.2023 

Condicionantes 

Econômico e social 

Praça da prefeitura 

Centro de convivência 

Intendências 

Campo Municipal (Futebol) 

Area de lazer (2x) 

Academia ao ar livre 

Incentivo/Investimento 

Na Area urbana - incentivos para criação de novos empregos 

Na área rural acesso – Acesso aos recursos que viabilizem a implantação de tecnologia de 
produção 

Incentivo para produção agrícola 

Sociedade 26 de janeiro (Eventos) centro privado 

Estruturação urbana 

Reurb 

Qualificação ambiental 

Cascata Centro 

Rio e cachoeiras limpos 

Area de preservação 

Áreas Verdes 

Cascata Rio do Olho 

Proteção do patrimônio histórico e cultural 

Igreja histórica (3x) 

Patrimônio histórico 

Aldeia indígena 

Gruta Nossa Senhora Aparecida 

Gruta (Igreja Matriz) 

Deficiências 

Econômico e social 

Faltam galpões para armazenar produtos agrícolas 

Áreas de recreação (falta) 

Internet para todos (Sinal de telefonia móvel) 

Cursos técnicos (falta) 

Quadras de esporte fechadas e parquinho infantil 

Falta de associação de moradores 

Faltam cumprir as leis do município 

Êxodo Rural (2x) 



Hotéis fazenda (faltam) 

Hotel (falta) (2x) 

Falta de suporte as empresas 

Faltam empregos (2x) 

Necessita incentivos de produtos agrícolas 

Feira colonial (falta) 

Carência de mão de obra especializada 

Estruturação urbana 

Habitação (Falta) 

Urbanização (Falta) 

Expansão do perímetro urbano (Falta) 

Recuo e Afastamento (Adequação) 

Recuo de construção (Aproveitamento do lote) 

Loteamento legalizado 

Redução dos lotes urbanos (3x) 

Ausência de iluminação publica 

Mobilidade urbana 

SC-408. Manutenção 

Mobilidade = É caótica-carente de melhorias “Indispensável na Melhoria da qualidade de vida” 

Melhoramento nas estradas 

Transporte Público (Não tem) (2x) 

Sinalizações (não tem) 

Acessos (melhoria) 

Infraestrutura (falta) 

Espaços para caminhadas e ciclismo (faltam) 

Ciclovia (Não tem) 

Identificação de Ruas (demanda) 

Estradas precárias 

Balança para controle de tráfego (demanda) 

Conscientização no trânsito (demanda) 

Pontes de acesso precárias 

Largura mínima para estradas rurais 

Calçadas (Acessibilidade) 

Canteiros no meio da avenida (Novas avenidas) 

Acessibilidade (falta) (2x) 

Qualificação ambiental 

Rios Urbanos = Tem que ser urbanizados – pois as arvores de grande porte no caso de cheias dos 
rios potencializam as catástrofes (opinião individual) 

Redução de app em áreas urbanas (2x) 

Água encanada para todos (Tratada) 

Esgotamento Sanitário (falta) 

Restrição de Usinas PCH 



Restrições de plantação de eucaliptos nas vias publicas 

Restrições das vias públicas para manuseio extração de madeira 

Preservação da mata ciliar 

Tratamento de efluentes 

Chupão de Areia (Rio) 

Proteção do patrimônio histórico e cultural 

Trilha ecológica (falta) (2x) 

Uso local Histórico (Igreja/Boiteux/Casa da Juventude) 

Centro de eventos (falta) 

Falta de desenvolvimento para o ecoturismo 

Necessita portal de estrada e saída do município 

Potencialidades 

Econômico e social 

Potencializar empreendedorismo 

Manter agroindústrias 

Manter investimentos na agricultura 

Comércio local 

Cooperativismo (2x) 

Reutilizar as escolas fechadas 

Segurança pública 

Escolas 

Associações urbanas e rurais 

Apicultura 

Legalização dos produtos rurais 

Produtos agrícolas 

Casa do colono na praça para vendas de produtos agrícolas 

Feira colonial 

Pousadas 

Curso técnico rural 

Estruturação urbana 

Restrição de plantio em área urbana 

Reurb 

Catalogação dos imóveis do município para organizar a preservação dos mesmos 

Redução da área loteável 

Área industrial 

Mobilidade urbana 

Regularização das lombadas 

Padronização das calçadas 

Melhoria na identificação das placas de trânsito 

Melhoria nas estradas 

Ciclovia específica com localização 



Equipamento público para Mobilidade Urbana 

Localização privilegiada no município e na região 

Qualificação ambiental 

Proteção aos animais 

Lixeiras coletivas 

Redução de áreas de APP (2x) 

Arborização 

Reflorestamento próximo as casas 

Municipalizar cascatas acesso publico 

Criação de condomínios residenciais e industriais que facilite a coleta de lixo e esgoto visando 
reciclagem e diminuir o “impacto ambiental”  

Proteção do patrimônio histórico e cultural 

Turismo (3x) 

Noites culturais 

Criação de momentos de integração 

Placas de identificação de patrimônio cultural 

Tombamento histórico 

Identificação dos locais turísticos comuns 

Agroturismo 

Centros culturais 

 


