
Coleta CDP - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

Reunião Comunitária II - Área Urbana (Pinheiral) e Área Rural – Major Gercino – 

18.01.2023 

Condicionantes 

Econômico e social 

Praça de recreação no centro 

Incentivo para setor de produção agrícola 

Campo de futebol 

Ginásio de esportes 

Cooperativa suco/energia 

Mobilidade urbana 

Alterar as estradas (Alargamento) 

Qualificação ambiental 

Melhoria nas redes de água 

Mata Ciliar 

Preservar a Lagoa e a queda de água na praça 

Lagoa Pinheiral 

Proteção do patrimônio histórico e cultural 

Preservar a Arquitetura do colégio catarinense 

Hotel antigo seminário 

Igreja (2x) 

Deficiências 

Econômico e social 

Necessita de veterinário 

Cadê o povo? (Falta presença da comunidade) 

Faltam cursos técnicos e superior 

Necessita de casa para idoso 

Falta segurança publica 

Demanda por assistência social ao idoso 

Faltam Cooperativas (2x) 

Falta Praça Pública 

Demanda por Campo de Futebol 

Necessita de Creche 

Falta de Casa mortuária 

Ausência de Ponto de correio e entregas 

Indústrias (Falta) 

Demanda Agente financeiro 

Ater agroecologia 

Estruturação urbana 

Limitações com recursos de construção 

Necessita Iluminação Pública (2x) 



Mobilidade urbana 

Uso de estradas para extração de madeira 

Faixa de domínio das estradas (atendimento) 

Lixeiras (faltam) (2x) 

Faltam placas sinalização e Identificação 

Condições das estradas 

Transporte público (ausência) (2x) 

Melhoria das estradas SC 408 e municipais 

Qualificação ambiental 

Demanda por Engenheiro Ambiental Florestal 

Limitação de reflorestamento próximo das estradas 

Animais domésticos nas estradas 

Rede e tratamento de água (demanda) 

Redução app Áreas urbanas 

Esgoto Sanitário (demanda) 

Reflorestamento Restrição vias públicas (demanda) 

Proteção do patrimônio histórico e cultural 

Festa do Agricultor (Falta) 

Potencialidades 

Econômico e social 

Parque infantil público 

Café colonial 

Incentivar a Apicultura 

Identificação Geográfica (Produtos) 

Incentivar empresas têxtil e ateliês 

Feiras comunitárias 

Rejeito de as mineradoras passarem a ser doadas ao município 

Agricultura familiar 

Incentivar a produção de embutidos 

Cooperativa 

Incentivar a fruticultura 

Incentivar a fabricação de geleias, conservas, compotas, etc. 

Estruturação urbana 

Diminuir área loteável (Lote mínimo) 

Construir até cinco andares - Pinheiral 

Ampliação do Perímetro Urbano – Pinheiral (2x) 

Mobilidade urbana 

Identificação de ruas e bairros – Localidades 

Qualificação ambiental 

Redução da app área urbana 

Cascata Pinheiral nova galícia 



Trilhas ecológicas 

Agroecologia 

Proteção do patrimônio histórico e cultural 

Preservar os eventos de encontros de ciclistas / Cavalgadas 

Turismo rural 

Desenvolver o turismo rural e gastronômico 

Explorar o ecoturismo 

 


