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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS – 2020
LEITURAS COMUNITÁRIAS
OBJETIVO GERAL:
A Leitura Comunitária foi um momento em que os técnicos do município
com o apoio da assessoria contratada realizaram reuniões comunitárias para
escutar e registrar as demandas e necessidades de todas as colônias e bairros
de Ulianópolis.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
1º MOMENTO
 Apresentação da Palestra: A importância da Revisão do Plano Diretor de
Paragominas (Lei nº597/2006), os Procedimentos Metodológicos e
Cronograma do planejamento urbano participativo. Horário: 8h às 9h.
 Pronunciamentos: Liderancas Locais, vereadores (os que estivessem
presentes) e secretários municipais. Horário: 9h as 9h 30min.

2º MOMENTO
 Realização da OFICINA – 9h 30min às 12h 30min
 Plenária Dividida em Grupos por Bairro ou Comunidade para aplicação de
questionários e debates;
 Apresentação do mediador (a) e escolha no grupo dos relatoristas.
 Debates sobre os Problemas e Potencialidades do Bairro, comunidade
e/ou Municipio, sobre as temáticas direcionas, sendo:
 T1 – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO;
 T2 – SANEAMENTO (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, GESTÃO DOS
RESIDOS SÓLIDOS – LIMPEZA URBANA);
 T3 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA; e
 T4 – SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ASSISTENCIA
SOCIAL E GÊNEROS.

6ª REUNIÃO COMUNITÁRIA: ZONA RURAL

6º REUNIÃO COMUNITÁRIA
COMUNIDADES:

METROPOLITANA

(COLÔNIA URAIM,

CONDOMÍNIO

RURAL, COLÔNIA REUNIDA).
LOCAL: ESCOLA COMUNITÁRIA URAIM
DATA: 08 de fevereiro de 2020.
HORA: 7h 30min às 11h 30min.

COMUNIDADE: COLÔNIA URAIM

1.

GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existem moradias sem qualidade e habitação precária, está precisando
de melhorias nos lotes (Maria Odete).
 Existem famílias morando na mesma casa na comunidade.
 Na própria comunidade, há inúmeras pessoas que relatam que não
possuem documentos em suas casas.
 Existem lotes vazios, subutilizados ou não utilizados.
 Falta de postes e ruas não planejadas.
 Nem todas as redidências possuem registro de lotes – lote registrado
em cartório.

1.1.2 PROBLEMAS
 Défict habtacional e/ou inadequação de moradia
 Falta

de

regulamentação

nos

intrumentos

de

indução

de

desenvolvimento urbano (IPTU progresivo no tempo e direito de
preempção)

 Falta um projeto de urbanização adequada para a especialidade do
municipio;
 Necessidade de regularição fundiária dos lotes.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta a revisão de um plano de habitação de interesse social.
 Falta a elaboração do plano municipal de regularização fundiária
urbana plena.
 Baixa capacidade isntitucional técnica, operacional e financeira;
 Precisa vincular a política de Refularização fundiária ao Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária do
município;
 Prever a prestação desse serviço à população de baixa renda.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento do bairro é feito por poços artesianos e está
precisando ampliar o serviço.
 Existe serviço de abastecimento de água.
 Existem microssistemas de abastecimento de água - conjunto de
obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a
comunidade em quantidade e qualidade compatíveis com as
necessidades da população, para fins de consumo doméstico, serviços
públicos, outros.
 A questão do esgotamento sanitário é feita através de poços
artesianos.
 Não existe coleta de esgoto na comunidade, porém precisamos.
 Não existe estação de tratamento de esgoto na comunidade.
 O mais importante é criar uma estação de tratamento de esgoto.
 Não existe drenagem urbana e pavimentação na comunidade.
 As ruas mais importantes a serem drenadas e pavimentadas são Rua
Principal, Rua Maranhão, Rua Monte Alegre e Rua Pará.
 Há pontos de alagamentos na Rua 23 de Janeiro.
 Precisa de limpeza dos canais, igarapés e rios da comunidade.
 Existe rede de coleta de lixo.
 Existe coleta domiciliar duas vezes na semana.
 Não há coleta seletiva.
 Existe interesse por parte da comunidade.
 Precisamos do apoio do poder público e conscienteização das
pessoas.
 Não há reciclagem de resíduos sólidos, porém falta conhecimento da
população.
 O descarte irregular é feito na estrada da comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação do sistema de poços artesianos;
 Necessidade de disciplina sanitária do uso e ocupação do solo;
 Implementar os serviços de saneamento ambiental;
 Necessidade de colta de esgoto;
 Inexistência de ETE;
 Necessidade de pavimentação e drenagem;
 Necessidade de programas de educação sanitária e ambiental;
 Poluição de recursos hídricos;
 Necessidade de incentivo a práticas de redução, reaproveitamento e
reciclagem de resíduos;
 Descarte irregular de resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de monitoramento de poços artesianos particulares e
públicos de modo a garantir a qualidade da água destinada a consumo
próprio ou da população em geral;
 Centralização dos serviços de Saneamento Ambiental e inadequação
da disposição final de resíduos sólidos;
 Ausência de programas de educação sanitária e ambiental compatível
com a realidade local;
 Necessidade de mais poços artesianos;
 Necessidade de ampliação dos serviço de limpeza urbana.

3. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
3.1 LEITURA COMUNITÁRIA - MEIO AMBIENTE
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe crescimento demográfico rápido.
 Existe urbanização acelerada.
 Há poluição de igarapés, rios, lagos e reprezas.
 Há alteração do clima
 Há falta de arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar, rios).

3.1.2 PROBLEMAS
 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente na área rural;
 Falta estruturar o órgão responsável pela coleta de lixo.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Descentralizar as atividades de limpeza urbana;
 Necessita estimular o aproveitamento dos recursos naturais de forma
ecologicamente equilibrada;
 Ausência de combate a atividades poluidoras ou potencialmente
poluidoras;
 Ausência de atividades que incentivem consciência ecológica e
melhoria da qualidade de vida;
 Necessidade de capacitação de gestores e agentes ambientais.

3. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
3.2 LEITURA COMUNITÁRIA - SAÚDE
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
3.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses, gripes, diarréia e
febres.
 Existem unidades de saúde básica, porém precisa ser ampliada,
atualmente existem atendimentos médicos duas vezes na semana.
 Os serviços de saúde são bons, mas precisa melhorar.
 Não

há

existência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/consultas/internações.

3.2.2 PROBLEMAS
 Faltam unidades de sáude básica.
 Não existem serviços de sáude de qualidade.
 Não existe investimento e custeio para oferta de medicamentos.

3.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira da
gestão resposável pela saúde.

4.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte é feito através de ônibus, carros e motos.
 O transporte público não é bom, precisa melhorar o serviço.
 O transporte é regular e precisa melhorar o horário, pois o ônibus
passa de três em três horas.
 Os pontos de ônibus são poucos e mal localizados.
 O custo benefício não vale a pena, pois o transporte é de má
qualidade.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não há ciclovias e ciclofaixas, necessitamos que o serviços seja
implementado na frente da escola.
 A forma de mobilidade é feita através de ônibus, carros, motos e
bicicletas.

4.1.2

PROBLEMAS

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas;
 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa e pedestres;
 Necessidades de pontos de ônibus e abrigos;
 Precisa de ações educacionais de trânsito.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para
transporte e mobilidade;
 Necessidade de um planejamento de transporte;
 Necessidade de ações aducacionais de trânsito;
 Necessidade de um plano de Mobilidade.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,

5.

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Temos o projeto meninos da Vila e Secult, dança música, saúde na
praça e coral.
 A questão de emprego renda na comunidade é que muitos são
empregados na cidade, outros na prefeitura e alguns por conta própria.
 Somente na área urbana que existe cursos de qualificação profissional,
oferta de vagas, fomento ao empreendedor local.
 Precisamos de ofertas de 1º emprego, cursos profissionalizantes, e
jovem aprendiz.
 Existem potenciais turístico e econômicos desde que seja criado e
tenha investimento.

5.1.2 PROBLEMAS
 Existe deslocamento de pessoas para a cidade devido ao acesso ao
trabalho na área urbana;
 Não existe extensão de cursos para zona rural;
 Necessita-se de investimento destinados aos potenciais turisticos.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Centralização de atividades e emprego, existentes apenas na cidade.



Necessidade de descentralização das atividades, como: curso de
qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao empreendedor
local etc;



Necessidade de incentivo aos potenciais turísticos existentes e custeio
para futuros projetos.

6.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são bons, mas podem melhorar.
 Existem escolas suficientes, mas para daqui a dez anos precisará de
mais escolas e creches para crianças em tempo integral.
 Não temos acesso a equipamentos, serviços e matrículas na educação
infantil, fundamental, médio e EJA, precisamos d mais equipamentos a
praça não tem brinquedos.
 O mais urgente são cursos complemetares e o EJA.
 A questão das mulheres é que a amaioria são donas de casas,
servidoras públicas, artesãs, clube de mães, existe diferença salarial.
 Existem ocorrências de situações de vulnerabilidade social, violência
física, sexual, psicológica e negligência; abuso e exploração sexual.
 Falta investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema do municipio.
5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de investimento na educação, principalmente visando
para daqui a dez (10) anos;
 Necessidade de atenção às mulheres;
 Necessita de ações que atendam às vulnerabilidades sociais;
 Necessidade de investimento na assitência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
educação;
 Necessidade de programas educacionais de ampliação;
 Necessidade de condições técnica, operacional e financeira das
Gestões responsáveis pela Educação e Assistência socia;
 Necessidade de política de Gênero.

7.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço de segurança é fraco e falta na comunidade.
 A policia militar não é suficiente na comunidade.
 Precisa que a policia permaneça nos PM boxs e tenha mais rondas.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana e
Ilhas.
 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda
sobrecarrega os serviços de segurança.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
segurança.

8.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

8.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: ROSEMARY S. ALVES LEITE.
8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação estão bons.
 Temos parceria com a Secult, projeto meninos da Vila na prórpioa
comunidade.
 A juventude está dispersa com excessão dos que participam dos
projetos, presisando de atividades para incentivar esses jovens.
 Precisamos de projetos para colocar esses jovens no mercado de
trabalho.
 Não temos projetos, programas e ações.

8.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de projetos e programas de incentivo aos jovens;
 Necessidade de ações esportivas, culturais e de lazer.

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento );
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão
responsável pela cultura, esporte e lazer.

COMUNIDADE CONDOMINIO RURAL

1.

GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos de melhorias nas casas da comunidade com todas.
 Precisa construir mais casas.
 Sr. Raimundo informou que todas as casas possuem títulos de terras.
 Existem lotes vazios ou subutilizados ou não utilizados e que existem
muitos terrenos baldios.
 Existe iluminação pública, mas tem alguns lugares que falta concluir.
 A maioria tem registro de imóvel.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam urbanização e infraestrutura no bairro, iluminação pública e
asfaltamento.
 Falta título de terra para moradores do bairro.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas de programas habitacionais para população de
baixa renda;
 Ausência de Regularização Fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existe rede pública de abastecimento de água, temos melhorias
com a rede de abastecimento privada.
 Não temos rede de abastecimento de água.
 Não temos qualidade de serviços de abastecimento.
 Não existe rede de coleta de esgoto sanitário.
 Não temos rede de estação de tratamento de esgoto.
 Não temos qualidade de serviços de esgoto.
 Precisa ser implantada o mais rápido possível a rede de tratamento de
esgoto.
 Não existe drenagem urbana e pavimentação no bairro.
 As ruas importantes a serem paviventadas e drenadas é na rua da rota
do ônibus.
 Existe coleta de resíduos sólidos no bairro.
 Existe coleta domiciliar uma vez por semana e as vezes demora mais
de 15 dias.
 Não há coleta seletiva.
 Não existe limpeza urbana, somente uma vez por semana.
2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede pública de abastecimento;
 Não existe coleta de esgoto sanitário;
 Não existe estação de tratamento de esgoto;
 Não existe drenagem urbana e pavimentação;
 Não existe coleta de resíduos sólidos;
 Não existe coleta seletiva e limpeza urbana.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema de abastecimento de água;
 Ausência de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes;
 Ausência de unidades de tratamento de resíduos sólidos para
reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de lixo.

3.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Falta de arborização/ áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios).

3.1.2 PROBLEMAS
 Necessita de programas de incentivo e fiscalização.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade

de

estruturar

as

gestões

responsáveis,

técnica,

operacional e financeiramente;
 Necessidade de garantir a preservação da biodiversidade do
patrimônio natural e contribuir para seu conhecimento cintífico;
 Necessidade de criação e implementação de instrumentos e meios de
preservação e controle ambiental.

3. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
3.2 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.
3.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses.
 Não existem serviços de saúde básica, pois são 120 famílias.
 Precisamos de mais atendimentos de saúde básica na comunidade.
 Precisamos de mais médicos, mais medicamentos e de mais consultas.
 Não

há

existência

de

equipamentos

de

sáude,

acesso

aos

equipamentos e serviços.
 Os serviços de saúde não são bons no bairro.
 Faltam atendimento e medicamentos.

3.2.2 PROBLEMAS
 Não existe serviço básico de saúde;
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Insuficiência de equipamentos de saúde.

3.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.

4.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: HAROLDO BRAGA DA SILVA
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe serviço de transporte público, porém é somente através de uma
linha.
 O transporte é bom.
 Não existem pontos de ônibus localizados no bairro, é suficiente mas
somente precisa construir mais abrigos.
 O custo beneficio de ônibus não compensa, pois serviços são
péssimos.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas, nao existem calçadas e nem
alinhamentos.
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 O transporte e feito através por motos, mais utilizamos ônibus também.

4.1.2 PROBLEMAS
 Existência de apenas uma linha;
 Transporte público em situações precárias;
 Inexistência de ciclofaixas e ciclovias;
 Necessidade de acessibilidade.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de projeto de acessibilidade;
 Necessidade de programa de educação de trânsito;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.

5.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.

5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.
 Não temos empregos e renda na comunidade, falta incentivo e
programas, projetos sociais e criar uma cooperativa e um centro de
escoamento de produção para outros municipios.
 Não temos cursos para qualificação profissional, oferta de vagas,
fomento ao empreendedor local.
 Não existem potenciais econômicos e turísticos na comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos;
 Necessidade de capacitação dos produtores rurais para adoção de
tecnologias apropriadas aos acessos produtivos;
 Necessidade de incentivos à produção familiar;
 Ausência de incentivo ao manejo sustentável dos recursos naturais da
fauna e flora.

6.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Temos escolas de 1º à 4ª série.
 Temos escolas, mas não temos crianças para formar turmas, e as
vezes as crianças tem que ir para outros bairros.
 Não temos acesso aos equipamentos, serviços e matrículas na
educação infantil, funfamental, médio, EJA, e profissional, seria
importante no bairro.
 O mais urgente são cursos profissionalizantes.
 O jovem aprendiz é o mais importante a ser criado.
 Algumas mulheres trabalham fora de casa e outras como domésticas.
 Não temos creches e as mulheres precisam deixar as crianças e
trabalhar fora.
 Existe afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas
de proteção e existe uma família que precisa de apoio.
 Existe abandono; Vivência de trabalho infantil.
 Discriminação em decorrência da orientação sexuale/ou raça/etnia.
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Não existe transporte adequado à realidade e infraestrutura nas
vicinais que tenha condições de trafegar as criaças aos outros bairros;
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de programas de incentivos à mulheres;
 Necessidade de creche;

6.1.2 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade do Plano de Mobilidade;
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar o programa de assistência para a área rural.

7.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos serviços de segurança pública
 Não existe policiamento.
 A comunidade precisa de apoio na segurança.

7.1.2 PROBLEMAS
 O serviço de segurança publica é ineficaz quando acontecem
situações.
 É importante que houvesse mais policiamentos.
 É importante que tenha rondas, existe tráfico de drogas na região.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).

8.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

8.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA.
8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe uma quadra, mas não foi inaugurada, precisamos de projetos.
 Não temos incentivo cultural, patrimônio cultural e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais na comunidade, a comunidade não sabe
da agenda do municipio.
 Hoje a juventude não tem lazer, falta mais incentivo e projetos.
 Precisamos que a quadra de esportes seja concluída com urgência e
precisamos de um projeto na praça.

8.1.2 PROBLEMAS
 Falta lazer e incentivos através de projetos;
 Precisa da conclusão e inauguração da quadra de esportes.

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

7ª REUNIÃO COMUNITÁRIA ZONA RURAL

7º REUNIÃO COMUNITÁRIA
COMUNIDADE: PA 125 (KM 204, PIRIÁ, TRÊS LAGOAS E GLEBA 22)
LOCAL: QUADRA POLISESPORTIVA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO NO PIRIÁ.
DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2020
HORA: 14:00H ÀS 17H

COMUNIDADE: PIRIÁ DO 204
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Relataram que ao lado esquerdo da comunidade alagam (Sr. José e
Dona Helena).
 Existem habitações precárias (Maria).
 Existem cohabitação (Aleinete).
 Não existe título de terras na comunidade (Sr. José).
 Existem lotes vazios e subutilizados ou não utilizados (Sra. Malena).
 Precisa mudar a infraestrutura como: trocar postos de iluminação
pública de madeira e ruas da PA 125 (Pastor Marcos e presentes).
 Não tem registro de imóveis – lotes resgistrados em cartório (Sr. José).

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Não existe infraestrutura.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Desemprego ou baixa renda salarial;
 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura
para ampliar a rede de serviço e infraestrutura.
 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à
regularização e financiamentos;
 Ausência de Regularização fundiária;
 Ausência de programas habitacionais para baixa renda.
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GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO

2.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe rede pública de abastecimento de água é feito através de
microsistema de abastecimento de água (Pastor Marcos).
 Existe rede de abastecimento, porém não como na cidade, precisa de
mais melhorias e a SANEPAR fornece mais assistências técnicas,
como filtro e canos mais grossos e uma nova caixa d’água.


A limpeza e higiene do reservatório não são constantes e o filtro é uma
bóia (Pastor Marcos e Leriezel).

 O fornecimento de água é feito através de poços artesianos
(comunidade em geral).
 A comunidade possui rede de abastecimento através de microsistemas
de abastecimento de água.
 Existem casas que possuem fossas próprias e outras que usam antiga
privada no fundo do quintal (resposta unânime).


A comunidade não tem rede de coleta de esgoto.

 Não tem estação de tratamento de esgoto.
 Precisa de implantação de rede de tratamento de esgoto.
 A qualidade do serviço local de esgoto é péssima.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana na comunidade e com
fortes chuvas a sujeira da água contamina o rio Piriá.
 Ruas importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam na Rua
PA125.
 Segundo os presentes, existem alagamentos e do lado esquerdo da PA
125 sempre há alagamentos.
 Todos responderam que existem muita sujeira e contaminação no rio;
etc.
 A coleta de lixo é feita uma vez por semana.
 Não existe coleta seletiva, mas a comunidade tem interesse.

 Falta conscientizar mais a comunidade em relação as
dificuldades enfrentadas.
 Não existe a reciclagem de resíduos sólidos, porém professores e
escolas trabalham nesses assuntos.
 O descarte irregular é feito no campo de futebol depois da ponte, o
ideal seria cada casa ter sua lixeira ou então ter uma lixeira comunitária
nas ruas de preferência com tampas.

2.1.3

PROBLEMAS

 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.4

CAUSAS DOS PROBLEMAS

 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO
2.2.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Crescimento demográfico rápido.
 Existe desmatamento.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Há perda de diversidade genética.
 Existem efeitos de grandes obras civis em determinadas áreas.
 Perda de densidade demográfica.
 Há alteração do clima
 Existe falta de arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar, rios).
 Sugestão: mais mudas de árvores e proteção com cones.

2.2.3 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento.

2.2.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO
2.3.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são diabetes, dores de coluna, a
comunidade precisa de remédios e uma ambulância.
 Existem unidades de básicas de saúde, porém até o momento está
fechado, o serviço é insuficiente para atender a comunidade queremos
um técnico de enfermagem e um médico uma vez por semana.
 Os principais problemas enfrentados são a falta de médicos,
equipamentos, vacinas e mais medicamentos e uma infraestrutura
melhor.
 Não temos acesso aos medicamentos e as pessoas precisam se
desclocar a cidade mais próxima.

9.3.1 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO
3.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe apenas o transporte particular.
 A qualidade do serviço é péssima segundo os moradores.


O transporte é irregular e insuficiente.

 Os pontos de ônibus são suficientes e bem localizados.
 O custo e benefício valem a pena, porque esse transporte é o único.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas, é necessário.
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 O transporte e feito através de bicicletas e motos.

3.1.3 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO
4.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Precisamos de incentivo para ações e projetos/programas na
comunidade, não temos emprego na comunidade.
 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego na
comunidade.
 Não temos acesso a cursos para qualificação profissional, oferta de
vagas, fomento ao empreendedor local.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.

4.1.3 PROBLEMAS
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de programas que incentivem ao primeiro emprego.
 Necessidade de programas de incentivos à mulheres.

4.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes;

5

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO
5.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço é bom, mas precisamos de equipamentos para melhorar a
educação.


Não temos escolas suficientes na comunidade local.

 Temos acesso aos equipamentos, serviços, matrículas na educação
infantil, fundamental, médio, EJA e profissional.
 O mais urgente é o ensino médio para atender os alunos que se
deslocam para a cidade sem condições as vezes. (precisamos urgente
de ensino médio e do EJA).
 Precisamos de ampliação nas escolas com salas centrais.
 Não existem programas ações e projetos na comunidade.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual,afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Precisa-se de melhorias na educação;
 Insuficiência de escolas;
 Necessidade de ampliação dos serviços escolares;
 Necessidade de programas, ações e projetos nas escolas.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.
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GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO

6.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos serviços de segurança pública são de péssima qualidade.
 Não existe policiamento.
 Precisamos de um posto policial local com polícia de baixo da ponte.

6.1.3 PROBLEMAS
 Necessidade de investimento na segurança pública e policiamento.

6.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Fortalecimento da gestão responsável pela segurança pública.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSIVALDO SILVA DO ROSÁRIO

7.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos incentivo cultural na comunidade, e são medianos.
 Faltam espaços e equipamentos destinados a cultura, esporte e lazer e
uma praça revitalizada.
 Precisamos de incentivos, assim como professores para incentivar
mais na saúde e aulas de danças.
 A juventude está consumindo alcool e drogas.
 A nossa juventude precisa de incentivo ao esporte e cursos de
capacitação na comunidade. Existe diferença salarial entre homens e
mulheres na comunidade.
 Não temos acesso à creche, precisamos de uma.

7.1.3 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens;
 Necessidade de programas de esporte;
 Necessidade de locais para atividades físicas;
 Necessidade de creches.

7.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: KM 204
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade não existe moradia em área de risco (áreas alagadas,
ribanceiras e outros).
 Existem habitação precária ou moradias sem qualidade.
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, precisamos de
regularização fundiária.
 Existem lotes vazios e subsidiados no bairro.
 Faltam urbanização e infraestrutura, não temos ruas planejadas.
 Existem imóveis que não são registrados em cartório.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit habitacional;
 Ausência de urbanização e infraestrutura;
 Imóveis sem título.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O bastecimento de água é através de água encanada e poços
artesianos.
 Existe abastecimento de água.
 Não temos tratamento de água.
 Não existe drenagem urbana e pavimentação nas ruas.
 Não acontece a gestão de resíduos sólidos (lixos) na comunidade.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos tratamento de rede de esgoto.
 Não temos qualidade de serviços de esgoto.
 Não temos drenagem e pavimentação na comunidade.
 As partes mais importantes para serem implementadas a drenagem e
pavimentação é no bairro todo.
 Temos pontos de alagamento no bairro.
 Não temos limpeza de canais, igarapés e rios, porém precisamos.
 A coleta é feita pela prefeitura.
 A coleta domiciliar é feita uma vez por semana no bairro.
 Não ha coleta seletiva.
 Existe interesse por parte da comunidade.
 Temos dificuldades na estrada.
 Não há reciclagem de resíduos sólidos.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação do sistema de poços artesianos;
 Necessidade de drenagem e pavimentação;
 Necessidade de disciplina sanitária do uso e ocupação do solo;
 Implementar os serviços de saneamento ambiental;
 Necessidade de maior regularidade de coleta de lixo, pois a mesma é
feita uma vez por semana;

 Necessidade de coleta de esgoto;
 Necessidade de Estação de Tratamento de Água;
 Inexistência de ETE;
 Necessidade de pavimentação e drenagem;
 Necessidade de programas de educação sanitária e ambiental;
 Poluição de recursos hídricos;
 Necessidade de incentivo a práticas de redução, reaproveitamento e
reciclagem de resíduos;
 Descarte irregular de resíduos sólidos;
 Necessidade de coleta seletiva.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de monitoramento de poços artesianos particulares e
públicos de modo a garantir a qualidade da água destinada a consumo
próprio ou da população em geral;
 Centralização dos serviços de Saneamento Ambiental e inadequação
da disposição final de resíduos sólidos;
 Ausência de programas de educação sanitária e ambiental compatível
com a realidade local;
 Ausência de mais poços artesianos;
 Necessidade de ampliação dos serviço de limpeza urbana;
 Ausência de realização de controle de qualidade de água;
 Necessidade de aprimoraramento a rede de abastecimento de água
existente para que abranja toda a sede do município e comunidades e
implantar uma ETA (Estação de Tratamento de Água);
 Necessidade de programas de educação ambiental para apopulação,
para estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Ausência de implantação de unidades de tratamento de resíduos e
sólidos e destinação final.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 A comunidade e cercada por fazendas, não há desmatamento.
 Perda de densidade demográfica.
 Há alteração do clima
 Existe falta de arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar, rios),
nas praças precisamos de arborização.

2.2.2 PROBLEMAS
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são diabetes e cancêr de mama.
 Existem unidades de saúde básica.
 O principal problema de saúde no bairro é o alcoolismo e virose
(Conceição e Rosa).
 Precisa de uma unidade de saúde no bairro.
 Precisamos de remédios e profissionais de saúde.
 As pessoas precisam ir para a cidade de Paragominas para serem
atendidas, pois não temos atendimento médico.

2.3.2 PROBLEMAS
 Necessidade de Unidade Básica de Saúde;
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.
2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O trânsito é tranquilo, todo dia tem transporte.
 A qualidade do trânsporte público é ruim.
 O transporte é regular, passa todo dia, exceto domingos.
 Tem pontos de ônibus suficientes.
 O custo benefício da passagem de ônibus vale a pena, pois a
comunidade precisa.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas.
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 A forma de transporte é através de motos e a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Transporte público sem qualidade;
 Inexistência de ciclovias e ciclofaixas;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe projeto de acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.
 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego,
 Temos emprego e renda na comunidade, pois precisa melhorar o
serviço.
 Não temos acesso a qualificação profissional, oferta de vagas, fomento
ao empreendedor local.
 Não temos potenciais turisticos e econômicos no bairro, o Rio Piriá é
cercado de propriedade privada.

4.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de extensão de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de programas que incentivem ao primeiro emprego;
 Necessidade de melhorias os serviços de emprego e renda;
 Necessidade de incentivos voltados aos potenciais turísticos.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural;
 Necessidade de programas que ofereçam cursos profissionalizantes;
 Necessidade de ações e incentivos voltados aos potenciais turísticos.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.

5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço de educação é insuficiente.
 Existe escola suficiente para a comunidade.
 Só temos acesso a educação de 1º ao 5º ano precisamos das demais.
 Precisamos do módulo 6º ao 8º ano.
 Precisamos de cursos para as mulheres.
 Não temos acesso a creches, qualificação profissional e vagas,
precisamos.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida
socioeducativa.
 Existe tráfico de pessoas.
 Falta de investimento na assistência social.

5.1.2 PROBLEMAS
 Insuficiência na qualidade da educação;
 Necessidade de ampliação dos serviços de educação para além das
séries existentes;
 Necessidade de cursos para mulheres;
 Necessidade de ampliação dos seviços escolares, creches e
qualificação profissional;
 Necessidade maior fortalecimento da assistência social para tratar das
vulnerabilidades sociais.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
para a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos serviços de segurança pública, precisamos de policiamento.
 A Policia Militar não é suficiente.

6.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de investimento na segurança pública e policiamento.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
segurança ppública.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: JOSÉ MARIA DA SILVA.

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisa melhorar a educação.
 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade, falta uma quadra para esportes.
 Precisamos de incentivo cultural, patrimônio cultural, agenda de cursos,
torneios e festivais.
 Não temos incentivos para os jovens do bairro.
 Precisamos de mais programas e projetos para os jovens da
comunidade.

7.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Necessidade de espaços para atividades relacionadas à cultura,
esporte e lazer;
 Necessidade de programas de incentivo para os jovens.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE TRÊS LAGOAS
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA

RELATOR: FRANCILENE ABREU CANÍNDE
1.1.1

DESCRITORES DOS PROBLEMAS

 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade.
 Existem moradias de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros na
comunidade três lagoas).
 Existem lotes vazios subutilizados ou não utilizados na comunidade
Três Lagoas e na Areia do Patrimônio. (Genival)
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, todos os
proprietários não possuem títulos e precisamos regularizar.
 Existe iluminação, mas é precária e sem infraestrutura, a iluminação
pública tem que melhorar (Odailton).
 Não há imóveis registrados na comunidade.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Necessidade de urbanização e infraestrutura;
 Imóveis sem título.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANÍNDE

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe rede pública de abastecimento de água, porém a comunidade
somente 50% tem acesso a água encanada e não tratada.
 Não existe rede de abastecimento de água.
 A água abastecida é através de poços artesianos.
 Não existem sistemas ou microsistemas de abastecimento de água.
 Não existe rede de tratamento de esgoto.
 Precisamos com urgência de uma rede de tratamento de esgoto.
 Não temos o serviço de tratamento de esgoto, precisamos na
comunidade.
 Precisa fazer a implantação da rede de tratamento de esgoto.
 Não existe drenagem urbana e pavimentação nas ruas.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana.
 Todas as ruas precisam ter a pavimentação e drenagem urbana.
 Existem pontos de alagamentos, no qual impedem os veículos e vans
passarem na frente da escola.


Precisamos de limpeza de rios próximos a comunidade.

 Alguns lixos são queimados ou interrados e ficam a céu aberto.
 Existe coleta domiciliar com regularidade, tem o carro de lixo que vem
recolher na comunidade.
 Não há coleta seletiva na comunidade.
 Existe interesse por parte da comunidade no qual é de grande
importância na comunidade.


As dificuldades enfrentadas na comunidade é a estrada que dá acesso
que está muito ruim e dificulta o acesso do carro de lixo.

 Não temos reciclagem de resíduos sólidos na comunidade.
 Existe descarte irregular de lixo na beira dos igarapés, a população tem
que parar de jogar lixo.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe sistema de abastecimento de água;
 Água abastecida apenas por poços artesianos;
 Inexistência de sistemas de microssistemas de abastecimento de água;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água dentro das comunidades;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final dos
resíduos sólidos ambientalmente adequados;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2

LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANINDÉ

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses, diabetes e pressão
alta;
 Não temos unidade de saúde, precisamos de um posto de saúde para
promover saúde (Dona Domingos).
 As principais doenças no bairro são viroses, doenças crônicas, pressão
alta e outros;


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

a

comunidade tem que sair para outros postos de saúde que fica muito
longe e às vezes os postos próximos que fica em 204 Piriá estão
fechados e ficamos sem atendimento.

2.2.2 PROBLEMAS
 Faltam unidades de saúde básica e posto de saúde;
 Deslocamento da população para ter acesso aos serviços de saúde.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade técnica, operacional e financeira da gestão responsável;
 Necessidade de maiores incentivos, custeio e capital (investimento).

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.
3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANINDÉ
3.1.1

DESCRITORES DOS PROBLEMAS

 Existe transporte na comunidade.
 A qualidade do serviço é boa, melhor que nos anos passados que não
tinha e andávamos a pé e em minha opinião ainda não são suficientes.
 O transporte é regular na comunidade.
 Não há pontos de ônibus, tem que ir para a estrada para poder pegar.
 O custo benefício da passagem vale a pena.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas (Jarlia: Não é necessária / Franciele:
é necessária para evitar acidentes).
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 O transporte e feito através de motos e a pé.
3.1.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de transporte urbano;
 Não existe pontos de ônibus;
 Não existem ações educacionais de trânsito;
 Inexistência de ciclofaixas e ciclovias;
 Não existe acessibilidade

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de um projeto de transporte urbano;
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de projeto de acessibilidade;
 Necessidade de programa de educação de trânsito;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.

4 GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANINDÉ
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
queremos urgente, prefeitura nos ajude!
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.
Estamos esquecidos e abandonados, nós sentimos sem força e os
recursos não chegam a nossa comunidade.
 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego na
comunidade.
 Todos são autônomos ea agricultores porém a geração de emprego e
renda é precária
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.

4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico;
 Necessidade de incentivo ao primeiro emprego;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos para
geração de emprego e renda;
 Necessidade de incentivos à produção familiar.

5 GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE GÊNERO
(EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANINDÉ
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço de educação está precário a escola está sem estrututra,
precisamos de mais uma sala e mais um banheiro na escola.
 Não temos escolas, precisamos de mais uma escola na comunidade.
 Só existe a educação infantil, o ensino médio e EJA não têm.
 O mais urgente é o ensino médio, porque tem vários alunos que estão
sem estudar e isso prejudica muito a educação dos nossos filhos.
 Precisamos de um alojamento para os professores e um refeitório para
as nossas crianças poder lanchar melhor.
 A maioria das mulheres são donas de casas, seria bom ter um
programas voltado para as mulheres.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual, afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.
 Falta de investimento na assisntência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Escola sem estruturas, necessidade de ampliação;
 Necessidade de implantação de mais escolas;
 Necessidade de ampliação dos serviços de educação, como ensino
médio e EJA;
 Necessidade de programas que incentivem as mulheres;
 Necessidade de mais investimentos na assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira;
 Ausência da política de gênero;
 Centralização das atividades na área urbana.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANINDÉ
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos policiamento, é necessário ter.
 O policiamento não garante a segurança local.
 A abordade é feita na comunidade Três Lagoas pelo menos três vezes
por semana.

6.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de investimento na segurança pública e policiamento.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de fortalecimento da gestão responsável pela segurança
pública.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCILENE ABREU CANINDÉ
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos incentivo a cultura, esporte e lazer no bairro.
 Não temos espaços destinados a cultura, esporte e lazer; acesso a
equipamentos e serviços é importante que tenha, tem áreas para fazer,
falta investimento do governo e da prefeitura também.
 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade.
 Não existem equipamentos e serviços que incentive a cultura e o lazer.


Precisamos de incentivo cultural, patrimônio cultural, agenda de
cursos, torneios e festivais.

 A juventude está sem transporte para os alunos na parte da tarde, os
jovens precisam de um ginásio de esportes (Genival).


A juventude precisa de implantação de todos os programas na
comunidade Três Lagoas, precisa de acompanhamento e compromisso
de todos (Dona Raimunda).

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta de incentivos para projetos;
 Necessidade de programas de esporte;
 Necessidade de locais para atividades;
 Necessidade de equipamentos destinados à cultura e lazer
 Necessidade de creches;
 Necessidade de transporte para transportar os alunos;
 Necessidade de um ginásio para as atividades esportivas;
 Necessidade de inserção dos jovens aos programas existentes.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais e lazer aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana;
 Necessidade de implantação de creches;
 Ausência de um projeto de transporte adequado à realidade local;
 Ausência de um ginásio;
 Centralização das atividades e programas existentes.

COMUNIDADE: GLEBA 22

1.

GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade.
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, precisa de
regularização fundiária.
 Existem poucos lotes vazios e subsidiados no bairro, existem lotes
vazios que precisam de construção.
 Faltam urbanização e infraestrutura e ruas planejadas e as iluminações
são precárias.
 Não há registro de imóvel na comunidade Gleba 22.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Moradias sem título;
 Necessdiade de urbanização e infraestrututra.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda e programas de ampliação e adequeação;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe rede pública de abastecimento de água, é através de poços e
cada um tem em suas casas.
 Não existe rede pública de abastecimento de água é importante que
tenha.
 Não temos qualidade de serviço de abastecimento existe baixa
qualidade de água.
 Não tem sistema e microsistemas de abastecimento de água, somente
na escola.
 Não existe rede de tratamento de esgoto.
 Precisamos de uma rede de tratamento de esgoto.
 Não existe drenagem urbana e pavimentação nas ruas.
 Todas as ruas precisam de pavimentação urbana e drenagem.
 Existem pontos de alagamento na comunidade.
 O lixo é queimado ou enterram.
 Não temos coleta domiciliar na comunidade.
 Existe interesse por parte da comunidade.
 A dificuldade são as estradas que não são boas.
 Não tem descarte irregular, o lixo é queimado a céu aberto.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Necessidade de melhorias nos poços artesianos;
 Não existe rede de abastecimento de água;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;

 Lixos queimados a céu aberto ou enterrado;
 não existe reciclagem.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos e fiscalização
desses poços para que haja controle de qualidade da água;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação e tratamento de esgoto nas áreas
desprovidas de redes;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem desmatamento na comunidade, a mata próxima está sendo
desmatada, a comunidade e cercada de fazendeiros.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perda de densidade demográfica.
 Existe falta de arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar, rios).

2.2.2 PROBLEMAS
 Desmatamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças da comunidade são viroses, hipertensão, a
comunidade Gleba 22 não tem ambulância.
 Existem unidades de saúde básica, mas não tem ambulâncias.
 As principais doenças na cidade são cancêr de mama, diabetes e
pressão alta.
 Os serviços de saúde ofertados são de péssima qualidade e faltam
remédios.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,mas
precisa melhorar o serviço.

2.3.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ambulâncias;
 Serviços de má qualidade;
 Insuficiência de serviços, equipamentos, medicamentos, consultas e
internações.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos destinados à saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe serviço de transporte público, uma linha três vezes por semana
e precisa renovar a frota.
 A qualidade do transporte é ruim, a linha opera três vezes por semana.
 Existem pontos de ônibus suficientes, mas não tem abrigo.
 O custo e beneficio vale a pena pagar, pois a comunidade precisa.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas.
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 O transporte e feito através de motos a pé e bicicletas.

3.1.2 PROBLEMAS
 Existência de apenas uma linha de tranporte público;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Necessidade de abrigos no pontos de ônibus
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.



No bairro não temos nenhum programa voltado para a população.



Não existe no bairro incentivo ao emprego e renda, alguns trabalham na
roça, outros em fazendas, precisa melhorar a qualificação.



Precisamos de projetos de hortaliças e agricultura familiar.



Não temos acesso para a qualificação profissional, oferta de vagas,
fomento ao empreeendedor local.



Precisamos de projetos, programas e ações.



Precisamos ter acesso a vagas, qualificação e acesso a creche.



O potencial turístico é o rio Piriá e está cercado de propriedade privada
que fica na estrada principal a cerca do Gleba 22.

.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional;
 Necessidade de incentivo a emprego;
 Necessidade de investimento ao potencial turístico local;
 Necessita-se de incentivo ao agricultor local

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos;
 Necessidade de capacitação dos produtores rurais para adoção de
tecnologias apropriadas aos acessos produtivos;
 Necessidade de incentivos à produção familiar;
 Ausência de incentivo ao manejo sustentável dos recursos naturais da
fauna e flora.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisa melhorar os serviços educacionais, falta o ensino médio e falta
alunos e conscientização.
 Falta ensino médio.
 Só temos do 1º ao 5º ano, precisamos de outros níveis.
 Precisamos do ensino médio e o modular do 6º ao 8º ano.
 Precisamos de um curso para as mulheres da comunidade.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual, afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Necessidade de ampliação dos serviços de ensino;
 Necessidade de cursos profissionalizantes para as mulheres nas
comunidades;
 Necessidade de mais investimentos na assitência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade de apliação nos serviços de educação;
 Necessidade de implantação de programas de incetivo educacional e
profissional;
 Necessidade de condições técnica, operacional e financeira das
Gestões responsáveis pela Educação e Assistência socia;
 Necessidade de política de Gênero.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Temos serviços de segurança pública, precisamos urgentemente deste
serviço;
 Não existe policiamento suficiente na comunidade.


A abordagem é insuficiente na comunidade toda.

6.1.2 PROBLEMAS
 Não existe serviço de segurança;
 Insuficiência no policiamento;
 Necessita de abordagem mais eficiente.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade de implantação de serviço de segurança;
 Necessidade de fortalecimento de policiamento e das abordagens.

7.

GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA DE NAZARÉ CARVALHO DA SILVA.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos de incentivo a cultura, esporte e lazer, falta à quadra que
está no projeto.
 Não temos acesso a espaços para a cultura, esporte e lazer e acesso
aos equipamentos e serviços.
 Não temos incentivo cultural, patrimônio cultural e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais.
 A juventude não tem incentivo e nem trabalho.
 A juventude precisa de mais acesso e incentivo ao primeiro emprego.

7.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de incentivo à cultura, esporte e lazer;
 Necessidade de conclusão da quadra;
 Necessidade de espaços para cultura, esporte e lazer;
 Necessidade de incentivo ao primeiro emprego.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Ausência de programas de incentivo ao primeiro emprego.

8ª REUNIÃO COMUNITÁRIA: ZONA RURAL

COMUNIDADES: POTIRITÁ (ORIENTE CACHOEIRA, INDEPENDÊNCIA,
BEIRA RIO E FÉ EM DEUS); CAPIM (COLÔNIAS NOVA PIEDADE, SÃO
SEBASTIÃO E SANTA ROSA);RIO CANDIRU (PROGRESSO, VILA NOVA,
CAPIENSE, MANDACARU, NOVA UNIÃO, MACEDÔNIA E SÃO BENEDITO).
LOCAL: ESCOLA CONTO DE FADAS E NA COLÔNIA ORIENTE/ GALPÃO
DA COMUNIDADE
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
HORA: 8:30H ÀS 11:30H/ 14:30H AS 17:30H

COMUNIDADE: POTIRITÁ

LOTEAMENTO ORIENTE

LOCAL: ESCOLA CONTO DE FADAS
DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
HORA: 8:30H ÀS 12H

1.

GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA
i.

DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade e no sitio ilha do Amor existem moradia em área de
risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Em toda a comunidade há habitação precária e sem qualidade. (Zé
Mendes).
 Existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existem lotes vazios, subutilizados ou não utilizados em todos os
patrimônios (Marlene)
 Existe em todo o bairro mais de uma família morando na mesma
residência na comunidade. (Robson)
 Falta iluminação pública, implantação de luminárias, já foi feito o

pedido, porém não foi atendido (Zé Mendes).
 Não ha registro de imóvel – lote registrado em cartório

ii.

PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

iii.

CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Temos um poço, porém não atende a demanda da comunidade e as
ruas de cima não tem água. (Marlene).
 Não temos rede pública de abastecimento de água, porém, precisamos
urgente. (Marlene e Calango).
 Existem alguns poços; Tem cacimba aos arredores nas colônias.
 Não temos coleta de esgoto na comunidade.
 Não temos rede de coleta de esgoto, todo o esgoto desce para o rio.
 Necessitamos de uma rede de coleta de esgoto.
 Necessitamos de uma rede tratamento de coleta de esgoto.
 Precisamos que seja implantada a rede de abastecimento, a
comunidade não quer que seja a SANEPAR, porém é necessária.
(Miguel Pereira).
 Não temos drenagem e pavimentação urbana na comunidade.
 Todas as ruas são importantes a drenagem e pavimentação urbana,
porém a principal é de mais urgência.
 Todas as ruas precisam de drenagem e pavimentação urbana.
 Há pontos de alagamento na Ilha do Amor, sítio e as casa da beira rio,
no sítio da Maria Raimunda a água alaga o seu quintal próximo ao rio.
 Precisa de limpeza nos rios, pois o esgoto é despejado no rio próximo.
 Os resíduos sólidos são queimados no quintal das casas e despejados
nos rios.
 Precisamos de coleta domiciliar e trazer cursos para a comunidade.
 Há interesse por parte da comunidade.
 Precisamos de cursos, porém precisamos de uma gestão atuando nos
resíduos sólidos que são coletados.
 Não há reciclagem de resíduos sólidos.

2.1.2 PROBLEMAS
 Os poços existentes não atendem à demanda da população;
 Não existe rede pública de abasteceimento de água;
 Não existe coleta de esgoto, tampouco estação de tratamento, o
esgoto é despejado no rio, causando poluição do mesmo;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Resíduos sólidos queimados a céu aberto;
 Não existe coleta domiciliar.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Há crescimento demográfico rápido há quatro anos cá.
 Não há desmatamento, pois já aconteceu.
 Há perda de diversidade genética, muitos peixes já sumiram.
 Existem efeitos de grandes obras civis em determinadas áreas.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Há alteração no clima.
 Falta arborização/áreas verdes, poluíção (sonora, ar e rios), a própria
lavoura, quando utiliza o agrotóxico.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Desmatamento.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são virose, gripe, cansaço,
doenças no útero, cancêr de mama e picada de cobras.
 Existem unidades de saúde básica, precisamos de médicos, dentistas,
pelo menos uma vez por mês, precisamos de soro fisiológico e de
exames.
 Faltam profissionais de saúde, temos um posto qua atende na medida
do possível, somos atendidos bem. O posto não está em qualidade
adequada.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência.

2.3.2 PROBLEMAS
 Necessidade de médicos e especialidades;
 Posto de saúde sem estrutura;
 Necessidade de fortalecimento dos equipamentos e serviços.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte e mobilidade na comunidade são precários, as estradas
são ruins, sendo que precisa ser cosntruída uma ponte próxima à
colônia oriente.
 A qualidade do transporte que é particular é boa.
 O transporte é regular.
 Existem pontos de ônibus que nos deixam até em domicílio quando é
preciso.
 Não temos alternativa quanto ao preço, pode melhorar.
 O transporte é regular
 Não existem programas educacionais de trânsito.
 Não há ciclovias e ciclofaixas na comunidade.
 Não há sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de carros, motos, bicicleta, ônibus e a
pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito.

4

GRUPO

TEMÁTICO

–

POLÍTICA

ECONÔMICA

(TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
porém precisamos.
 A questão de emprego e renda é feita através de agricultura familiar,
precismaos de apoio ao empreendendorismo dos envolvidos, pois já
existe um grupo de mulheres envolvidas na agricultura familiar,
precismaos de ajuda (Roselene).
 Existem projetos, mas não existem ações.
 Não temos cursos de qualificação profissional, oferta de vagas,
fomento ao empreendedor local, precsisa criar cursos de musicalidades
para as igrejas e jovens, violão e outros.
 Há potenciais turísticos próximos ao Rio Potiritá e econômicos são
agricultura, avicultura, apicultura, pecuária epsicultura.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA

5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço é razoável, precisamos de investimento nas estradas,
quando quebra um transporte o outro não pode socorrer.
 As escolas não são suficientes e não conseguem atender a demanda,
precisa ampliar a escola para atender, Oriente, Dependência e outras 5
comunidades e na comunidade Independência precisa ser implantada
uma escola.
 Não há acesso a equipamentos, serviços e matrículas no bairro,

o

serviço é péssimo médio, e quando o aluno é menor, não pode
ingressar , precisamos do ensino médio.
 O mais urgente é o ensino médio.


Os alunos precisam concluir o ensino médio, fundamental e não tem
como se deslocarem sozinhos sem os pais para estudar em
Paragominas. (Rosilene)

 Precisamos do EJA em virtude de haver muitos jovens, a Hydro tem
um projeto para atender os analfabetos das comunidades ao redor.
 Não temos creches, precisamos devido as mulheres precisarem de
tempo livre para cuidar de seus afazeres.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual,afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstia é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Precisa-se de melhorias na educação;
 Insuficiência de escolas e necessidade de ampliação;
 Necessidade de ampliação dos serviços escolares;
 Necessidade de programas de ensino aos jovens adultos, ações e
projetos nas escolas;
 Alunos precisam se deslocar para concluir o ensino;
 Necessidade de creche;
 Necessidade de mais investimento na assistência social;
 Necessidade de programas de apoio às mulheres que sofreram
agressão.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
gestão.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Falta policiamento, pois há ocorrencias de tráfico de drogas, falta
policiamento.

 Não existe policiamento, quando vem é a policia civil e não consegue
garantir a segurança.
 A comunidade precisa de segurança, mais policiais atuantes, mais
rondas, os bandidos fogem para as colônias se refugiando e colocando
a vida das familias em risco (Marlene).

6.1.2 PROBLEMAS
 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.
 Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.
 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda
sobrecarrega os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA MARLENE DE SOUZA LIMA
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e creches.
 Temos a quadrilha junina,torneios de futebol,precisamos de projetos
que incentive a cultura esporte e lazer, precisa criar uma agenda
cultural e equipamentos nas praças.
 Precisa de academia na praça,mas não temos praça só espaço para
construir (praça e quadra).
 Precisamos de ajuda para ampliar, pois temos aulas de zumba e dança
de salão.
 Precisamos de cursos profissionalizante para os jovens.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de programas e projetos, principalmente para
os jovens;
 Necessidade de creche;
 Necessidade de uma praça com academia ao ar livre;
 Necessidade de programas de esporte;
 Necessidade de uma quadra de esportes;
 Necessidade de locais para atividades.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades na área urbana.

COMUNIDADE: POTIRITÁ

LOTEAMENTO COLÔNIA INDEPENDÊNCIA

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade,
em todas as casas da comunidade.
 Há moradia de risco perto da barragem precisamos de uma reunião
com pessoas da barragem.
 Existem

algumas

famílias

morando

na

mesma

residência

na

comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade.
 Existem muitos lotes vazios e subsidiados no bairro.
 Faltam urbanização e infraestrutura e ruas planejadas e limpeza nas
ruas.
 Falta documentação para os imóveis da comunidade.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Ausência de urbanização e infraestrutura;
 Moradias sem título

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe o abastecimento de água do Rio Potiritá que está bastante sujo e
contaminado.
 Não existe abastecimento, precismaos o mais rápido possivel, pois temos
crianças e idosos.
 O abastecimento é feito em maioria por caçamba e da água dos rios.
 Não temos rede de esgotamento sanitário.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento de esgoto.
 Não temos qualidade de serviço de esgoto.
 Precisa contruir com urgência esgotos e fazer cadastramento das familias
para saber quais as casas que precisam desta coleta, precismaos de
estradas urgentes, pois temos crianças para estudar e precisamos de
incentivo a cultura. (Vanessa e Jacinto).
 Não existe drenagem urbana e pavimentação nas ruas.
 Precisamos de pavimentação e drenagem em todas as ruas principais e
ramal (Elio).
 Há pontos de alagamento em todas as estradas (Vanessa)
 É necessária a limpeza de canais, igarapés ou rios da comunidade
(Vanessa).
 Não acontece a gestão de resíduos sólidos (lixos) na comunidade, a
maioria queima enterra ou joga no mato (Vanessa)
 Não há coleta domiciliar com regularidade (Vanessa).
 Não temos coleta seletiva, porém precisamos (Vanessa).
 Existe interesse por parte da comunidade e importante que tenha incentivo
e cursos. (Elio)
 Faltam incentivos e gestão de resíduos selecionados (Todos).



A comunidade tem interesse em reciclar, pois é muito importante para
todos da comunidade (Vanessa).

 Não existem pontos de descarte irregular de lixo (Vanessa).

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Rio, lagos e igarapés poluídos;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem nem coleta seletiva;
 lixo queimado a céu aberto.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existe crescimento demográfico rápido nas familias e na comunidade e
como um todo.
 Existe urbanização acelerada na comunidade.
 Existe poluição de igarapés, rio, lagos e represas.
 Há perda de diversidade genética, os peixes estão sumindo.
 Há alteração no clima, está muito quente devido o desmatamento.
 Existe falta de arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar, rios), as
vezes os agrotóxicos prejudicam as crianças.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Desmatamento.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.
GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças no bairro são: Asmas, coceiras, gripes, doenças
no útero, cistos, miomas, precisãomos de exames e tratamentos,
consultas com o ginecologista, muitas picadas de cobras, aranhas e
escorpiões, precisamos de medicamentos e médicos.
 Precisamos de um posto de saúde básico, pediatras urgentes para as
crianças que estão muito doentes.
 Precisamos de serviços de saúde ofertados no bairro, pois não temos
nenhum representante, estamos abandonados.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
mas

precisa melhorar o serviço.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe serviço básico de saúde;
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Insuficiência de equipamentos de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos transporte nem para sairmos para a cidade nem para
escoar nossos alimentos.
 Não temos transporte público nem de linha, porém precisamos urgente,
pois temos idosos, grávidas e crianças.
 O transporte não é regular.
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas.
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 O transporte e feito através de carros, motos, cavalos, bicicletase a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de implantação de mais transportes públicos;
 Não existem ações educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de projeto de acessibilidade;
 Necessidade de programa de educação de trânsito;
 Necessidade do Plano de Mobilidade;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
gestão.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos muito com urgência.
 Falta apoio do poder público para incentivar os programas e projetos
locais.
 Nao existe no bairro incentivo ao emprego e renda, a maioria é feito
pela agricultura familiar, existe o empreendedorismo na comunidade,
precisamos de apoio e divulgação.
 Precisamos de projetos, programas e ações estratégicos (Elios).
 Precisamos de cursos que incentive o empreendedorismo local,
qualificação profissional e oferta de vagas.
 A

maioria

das

mulheres

da

comunidade

são

agricultoras

e

empreendedoras, existe a diferença salarial entre homens e mulheres.


Os potenciais econômicos são: agricultura, avicultura,psicultura e
pecuária.

 Não existe potencial turístico na comunidade e no bairro.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico;
 Necessidade de apoio ao empreendedorismo lovcal;
 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional;
 Necessidade de incentivo ao primeiro emprego;
 Necessidade de apoio às mulheres.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos;
 Necessidade de incentivos à produção familiar;
 Necessidade de política de gênero.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço de educação é péssimo, precisamos de transporte escolar,
pois o nosso ônibus precisa de uma reforma, pois está sem força e
limpeza.(Jocento).


A estrutura da escola é boa, falta matrículas e salas de aula,
transporte precisa priorizar criaças especiais (surdas, mudas), e ter
acesso a livros. (Vanessa)

 Na comunidade independência precisa de uma escola para a
comunidade, ampliando a escola na medida em que forem crescendo
(Rose)
 O mais urgente é o tranporte escolar, estradas e rotas para a escola,
precisamos de urgência do ensino médio e do EJA, pois temos muitos
adolescentes parados sem estudar.
 Queremos uma quadra pátio para a escola e uma professora de libras
para as criaças deficientes (Jocento).
 Não temos acesso a vagas, qualificação profissional e acesso a
creches , a comunidade quer que tenha pois precisam deixar seus
filhos para poderem ir para a roça.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual, afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.
 Falta de investimento na assisntência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Não existe qualidade na educação;
 Necessidade de um novo transporte escolar, mas também estruturar as
estradas que não possuem pavimentação, contribuindo para a má
qualidade dos transportes;
 Necessário melhorias e inclusão social nas escolas;
 Necessidade de ampliação de algumas escolas;
 Necessidade de creches;
 Necessidade de acesso à vagas de emprego e incentivo ao primeiro
emprego;
 Necessidade de apoio às mulheres em situação de violência.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
educação rural;
 Necessidade de novos transportes adaptados à realidade local para
transportar as crianças;
 Ausência de um projeto de inclusão social nas escolas;
 Necessidade de programas de incentivo ao primeiro emprego e
qualificação profissional;
 Ausência de política de gênero.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Temos serviços de segurança pública, o tráfico de drogas é grande e
quase nunca a policia aparece. (Elios)

 A PM não é suficiente e não garante a segurança local (Jocento)
 Precisamos de mais rondas, acontece que muito fugitivos dos presidios
vem para a comunidade e coloca os jovens no mal caminho.

6.1.2 PROBLEMAS
 O serviço de segurança publica é ineficaz e insuficiente;
 Necessidade de mais rondas.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: VANESSA SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos de incentivo a cultura, esporte e lazer, projetos de
equipamentos para exercícios. (Vanessa)
 Temos espaços para construir e praças e lugares para o lazer. (Elias)


Não temos incentivo cultural, patrimônio cultural e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais. (Vanessa)

 A juventude não tem incentivo no bairro, estão péssimas, não temos
nenhum tipo de esporte jovem precisamos de cursos profssionalizantes
e uma diversidade de esportes. (Elias).
 A juventude precisa de cursos diferenciados e apoio psicológico,
esportes e lazer.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta lazer e incentivo;
 Necessidade de praças e espaços de lazer;
 Necessidade de cursos profissionalizantes e programas de incentivos
aos jovens.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: POTIRITÁ

LOTEAMENTO COLÔNIA CACHOEIRA
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade não temos moradia em área de risco (áreas alagadas,
ribanceiras e outros)
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade. (Roberto)
 Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade. (João)
 Falta iluminação para toda a comunidade, é cobrada uma taxa pela
iluminação pública. (Maria)
 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade;
 Moradias sem título.
 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas de apoio à população de baixa renda;
 Ausência de regularização fundiária.
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GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de água de rio e precisamos de poços.


Não temos abastecimento em terrenos agrícolas.

 A qualidade do serviço de abastecimento de água é ótima, serviço
oferecido pela SANEPAR.
 Existem poços artesianos na comunidade.
 Não existem microsistemas de abastecimento no bairro, conjuntos de
obras, instalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a
comunidade.
 Não temos coleta de esgoto na comunidade o serviço é feito através de
fossas.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Precisamos de uma rede de coleta de esgoto.
 Existe um projeto de pavimentação e drenagem, mas falta melhorar o
funcionamento.
 Não há pontos de alagamento. (Elias).
 E necessario a limpeza do rio Potiritá por causa das pessoas que
jogam lixo na beira do rio. (Roberto e Tainá)
 Os resíduos sólidos são queimados no verão e no inverno assim que o
sol aparece é queimado. (Rosemeire)
 Não há coleta domiciliar com regularidade.
 Não tem coleta seletiva, nem mesmo na escola.
 Há interesse por parte da comunidade (Roberto)
 A maior dificuldade enfrentada na comunidade é a falta de incentivo da
coleta de lixo.
 Não há pontos de descarte de lixo, a coleta de lixo vai até a
comunidade para o recolhimento (Rosimeire e Tainá).

2.1.2 PROBLEMAS
 Algumas pessoas utilizam o rio como solução para suas necessidades;
 Necessidade de mais poços artesianos;
 Não existe abastecimento de água em terrenos agrícolas;
 Não existem microssistemas de abastecimento em alguns bairros,
outros são abastecidos pela SANEPAR;
 Não existe coleta de esgoto, o serviço é feito por fossas;
 Poluição no rio potiritá;
 Lixo queimado a céu aberto;
 Existe projeto de pavimentação e drenagem, porém precisa de
melhorias no funcionamento;
 Irregularidade na coleta domiciliar;
 Não existe coleta seletiva;
 Necessidade de incentivo à coleta de lixo.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão;
 Necessidade de despoluição do rio potiritá;
 Necessidade de programas de incetivo à coleta seletiva e reciclagem e
cursos voltados a isto.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Há crescimento demográfico rápido.
 Há urbanização acelerada.
 Há perda de diversidade genética.
 Há alteração do clima.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Desmatamento.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe,virose,picada de
cobras, aranhas arraias, diarréia, pressão alta, diabetes e problemas
ortopédicos.
 Não existem estruturas de postos de saúde básicos, somente na
colônia Oriente que tem posto, mas faltam médicos, medicações, não
temos agentes de saúde que atende a comunidade, só tem agentes de
controles de endemias.
 Os serviços estão péssimos, faltam consultas.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência.

2.3.2 PROBLEMAS
 Estruturas precárias de postos de saúde;
 Não existe posto de saúde em todas as colônias;
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos, consultas etc.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.
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GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte e mobilidade são privados somente um ônibus que passa
três vezes por semana em toda comunidade.
 A qualidade do transporte é ruim, falta melhorar a qualidade.
 O transporte se dá três vezes por semana.
 Os pontos de ônibus são mal localizados e falta estrutura nas paradas
de ônibus.
 O preço do trasporte é R$15,00 e não vale a pena, pagamos pela
necessidade.
 Não existe sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois
o cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de motos, a pé e bicicletas.

3.1.2 PROBLEMAS
 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas;
 Existência de apenas um ônibus para a comunidade;
 Preço da passagem superfaturado e ônibus de péssima qualidade;
 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa e pedestres;
 Necessidades de pontos de ônibus e abrigos;
 Precisa de ações educacionais de trânsito.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para
transporte e mobilidade;
 Necessidade de um planejamento de transporte;
 Necessidade de ações aducacionais de trânsito;
 Necessidade de um plano de Mobilidade.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,

4

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos de cursos de capacitação e informática e outros.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego e renda, precisamos de
desenvolvimento econômico.

 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos, pois não temos
capacitações.
 A maioria são donas de casas e existe diferença salarial, precisamos
de cursos de corte e costura.
 O potencial econômico na comunidade são as plantações de abacaxis
que foi de 80.000 mudas para 360.000 mudas atualmente.
.PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;



Não existem incentivo ao primeiro emprego e cursos profissionalizantes e
capacitação;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.2 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Centralização de atividades e emprego, existentes apenas na cidade.



Necessidade de descentralização das atividades, como: curso de
qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao empreendedor
local etc;



Necessidade de incentivo aos potenciais turísticos existentes e custeio
para futuros projetos.
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GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


O serviço de educação é bom, mas precisamos de uma ampliação porque
atende várias comunidades.



Existem escolas suficientes.



Há acesso a equipamentos, serviços e matrículas no bairro.



O mais urgente no momento é o EJA, creche e o ensino médio.



Precisamos de mais profissionais na comunidade.



Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual,afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.



Falta de investimento na assisntência social.



A violência doméstica é um problema na cidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessário melhorias na educação, ampliar os serviços para as
comunidades;
 inexistência de modalidades de ensino, como o EJA, creche e ensino
médio;
 escassez de profissionais;
 vulnerabilidade social;
 violência doméstica.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
educação;
 Necessidade de programas educacionais de ampliação;
 Necessidade de condições técnica, operacional e financeira das
Gestões responsáveis pela Educação e Assistência social;
 Necessidade de política de Gênero.
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GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Falta policiamento, pois não chega a comunidade, somente quando
solicitado.



A policia militar faz a segurança mas não garante a segurança local.



Há situação de drogas e a comunidade cachoeira é segura.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.
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GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA GECIANE OLIVEIRA DE MORAIS.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O ensino é bom, porém precisamos de qualidade.
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, temos um campo,
porém pequeno para atender a comunidade.
 Somente na escola existe um campo que é utilizado para as crianças e
falta uma quadra.
 Somente há festas religiosas e festas juninas.
 A juventude da comunidade fica em casa a maior parte do tempo.
 A juventude precisa de um campo para os torneios, sala de
computação e cursos de capacitação.

7.1.2 PROBLEMAS
 A qualidade é satisfatória, porém precisa de melhorias;
 Necessidade de algumas modalidades de ensino, como: EJA e
creches;
 Necessidade de locais e incentivos à cultura e lazer;
 Necessidade de apoio cultural, esportivo e de lazer aos jovens.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento );
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão
responsável pela cultura, esporte e lazer.

COMUNIDADE: POTIRITÁ

LOTEAMENTO COLÔNIA BEIRA RIO
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1. LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


No chapadão próximo ao Rio Capim existem moradias em áreas de risco
(áreas alagadas, ribanceiras e outros). (Edinalva)



Na casa da filha da moradora Sônia que reside às margens do Rio Capim,
está com habitação precária e moradia sem qualidade (Valquiria).



Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade. (Edinalva).



Quase todos os moradores estão sem títulos de terras na comunidade.



Existem lotes vazios e subsidiados no bairro. (Edinalva)



Não possuimos energia elétrica, todo ano dizem que vão instalar e foram
feitos dois cadastros, mas não prosseguiram com a instalação.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia;



Falta títulos de terra para a maioria dos moradores;



Necessidade de anergia elétrica.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas de programas habitacionais para população de
baixa renda;
 Ausência de Regularização Fundiária;
 Ausência de ampliação dos serviços de energia elétrica.
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GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 A maioria das pessoas utilizam água do rio e somente para quem tem
bomba para puxar (Edinalva).
 Foi prometido um poço artesiano, porém não se concretizou ainda.
(Edinalva).
 Não há poços artesianos.


A questão do esgotamento sanitário é feita através de fossas sépticas.

 Não há rede de coleta de esgoto.
 Não temos rede de tratamento de esgoto.
 Precisamos de rede de tratamento e de coleta de esgoto.


Não temos pavimentação e drenagem urbana, e necessãrio chegar até
a comunidade.

 As principais estão em situação crítica, tanto na estrada principal
quanto nos ramais.
 Há pontos de alagamentos na Ilha das Cobras (Selma).
 É necessária limpeza no Rio Capim, igarapé Cutia, geralmente há
resíduos acumulados nos rios, às vezes as pessoas vêm da cidade e
jogam sacos de lixos nos rios e igarapés.
 Há queimas de lixo, no inverno guardam para poder queimar no verão.
(Edinalva).
 Não há coleta domiciliar com regularidade.
 Não existe coleta seletiva.
 Existe interesse por parte da comunidade na destinação do lixo.
 Precisa haver uma destinação correta para o lixo.
 Falta incentivo e pôr em prática o destino do lixo.
 Seria bom se houvesse um carro para coletar o lixo, inclusive na escola
Conto de Fadas.

2.1.2 PROBLEMAS
 A população utiliza água do rio;
 Necessidade de construção de poços artesianos para atender à
necessidades das comunidades;
 Não existe esgotamento sanitário nem coleta, a população dispõe de
fossas sépticas;
 Rio e igarapés poluídos;
 Lixo queimado a céu aberto. A população espera o verão para fazer a
queima;
 não existe coleta, nem destinação correta dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema de abastecimento de água;
 Necessidade de criação de poços artesianos;
 Ausência de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes;
 Ausência de unidades de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos
para reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de resíduos sólidos.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Existe poluição de igarapés e lagos e represas.



Perda da diversidade genética (peixes e animais silvestres)



Há alteração do clima



Existe falta de arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar, rios).

2.2.2 PROBLEMAS
Necessidade de programas de incentivo e fiscalização.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade

de

estruturar

as

gestões

responsáveis,

técnica,

operacional e financeiramente;
 Necessidade de garantir a preservação da biodiversidade do
patrimônio natural e contribuir para seu conhecimento cintífico;
 Necessidade de criação e implementação de instrumentos e meios de
preservação e controle ambiental.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3

LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças da comunidade são: diarréias, viroses, pressão
alta, diabetes, faltam vacinas para crianças e idosos.
 Tem unidade de saúde na colônia Oriente apenas falta estrutura,
medicações e médicos, atendimento clícnico dentistas ou menos duas
vezes no mês.
 Sugere-se que haja um médico intinerante para todas as comunidades
e não há agentes de saúde para atender a comunidade.
 Os serviços de saúde ofertado no bairro estão péssimos.


Há

existência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
mas

precisa melhorar o serviço, não é acessivel para a comunidade,
inclusive pela dificuldade de locomoção das pessoas.

2.3.2 PROBLEMAS
 Serviço de saúde é precário
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Insuficiência de equipamentos de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há transporte público, porém há o privado e tem um ônibus que vai
algumas vezes para a cidade.
 Falta aumentar a quantidade e a qualidade de veículos, ou melhor, a
qualidade.
 O transporte é regular, três vezes por semana.
 Os pontos são mal localizados e andam quilômetros para poder chegar
à estrada em que o transporte passa, falta estrutura para as paradas
que não tem. (Lucilene)
 O custo beneficio é caro e ainda pagam pelos volumes e não valem a
pena, só usamos porque é o único que têm. (Lucilene e Edivaldo).
 Não existem ações educacionais de trânsito.
 Não existe ciclovias ou ciclofaixas.
 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE).
 O transporte e feito através de carros, motos e bicicletas, a mais usada
são motos. (Roberta).

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe transporte público, apenas privado;
 Não existe qualidade no transporte;
 Pontos deônibus mal localizados, necessidade de mais;
 Custo benefício alto;
 Não existem ações educacionais de trânsito;
 Inexistência de ciclovias e ciclofaixas;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de um projeto de transporte;
 Necessidade de projeto de acessibilidade;
 Necessidade de programa de educação de trânsito;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos de cursos de informática, primeiro emprego e etc.
 A questão de emprego e renda na comunidade está fraca e não tem
emprego.
 Não existem projetos, programas e ações, é necessário.
 Nao temos cursos para a qualificação profissional, oferta de vagas,
fomento ao empreendedor local.
 A maioria das mulheres é doméstica, e elas percebem a diferença
salarial, precisamos de cursos de bordados, crochê, costura para as
mulheres. (Auricélia)
 Não temos acesso a vagas, qualificação e acesso a creches, faltam
salas.
 Falta incentivo nos potenciais turísticos e econômicos na comunidade.
 Não existe potencial turístico na comunidade e no bairro.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional;
 Necessidade de incentivo ao primeiro emprego.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos;
 Necessidade de ações e projetos de incentivo ao empreendedor;
 Necessidade de capacitação dos produtores rurais para adoção de
tecnologias apropriadas aos acessos produtivos.

5

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O serviço de educação está ótimo, porém precisa de uma ampliação,
pois a única escola atende várias comunidades. (Edinalva).
 Temos escolas, porém seria bom se houvesse uma creche.
 Precisamos de uma creche, ensino médio, não há biblioteca e nem
sala de computação (informática).
 O mais urgente é o ensino médio.
 Faltam profissionais e que seja implantado o EJA. (sugestão da
comunidade).
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade,
violência física, psicológica e/ou exploração sexual,afastamento do
convivio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa e/ou de
proteção.( as vezes pessoas foragidas vem se esconder na
comunidade).
 Há discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
 A violência doméstica é um problema no município.
5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação da escola ou construção de outra;
 Necessidade de uma creche;
 Necessiddae de ampliação das modalidades escolares e implantação
de laboratórios de informática e bibliotecas nas escolas;
 Situações de vulnerabilidades sociais.
5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
educação;
 Necessidade do Plano de Mobilidade;
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar o programa de assistência para a área rural.
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GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não chega o policiamento aqui, só quando há alguma operação
específica.

 O policiamento é realizado pela policia militar, porém não garante a
segurança local.
 Na comunidade Ponte Queimada está grave a questão de tráfico de
drogas, na comunidade Beira Rio não há policiamentos então quando
chega alguém do outro lado do rio todos já ficam assustados e com
cuidado redobrado. (Edinalva).

6.1.2 PROBLEMAS
 Policiamento eficaz, o qual não chega nas comunidades, tampouco
garante a segurança local.

6.1.3 CAUSASDOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARIA SANTINÉ COSTA DE SOUZA.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos de incentivo a cultura, esporte e lazer, precisa construir
algum equipamento de esporte e lazer.
 Não temos incentivo cultural, patrimônio cultural e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais, não existe, falta incentivo e as pessoas
vivem isoladas, o lazer muitas vezes é ir à escola.
 Os jovens quando não estão estudando, estão desenvolvendo tarefas
dentro de casa.
 Os jovens precisam de um curso de capacitação envolvendo músicas,
cursos de informática, cursos de crochê, bordados e etc.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta lazer e incentivo;
 Necessidade de cursos e capacitação profissional.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: CAPIM

LOTEAMENTO COLÕNIA NOVA PIEDADE

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCISCO E FRANTICHELE

1.1.1 Descritores dos Problemas
 Na comunidade Jaderlândia, existe habitação precária e moradia sem
qualidade, e precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, o que é do
INCRA não tem títulos.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, todas têm
donos (Pedro Brito).
 Não existe iluminação na nossa comunidade e também não há ruas
planejadas.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Desemprego ou baixa renda salarial;
 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura
para ampliar a rede de serviço e infraestrutura.
 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à
regularização e financiamentos;
 Ausência de Regularização fundiária;
 Ausência de programas habitacionais para baixa renda.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, poços da boca e cacimba.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Nossa água é de má qualidade, cheiro ruim e gosto ruim. (Yara
Lohane).
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade e
é muito importante.
 O lixo é depojado no meio ambiente e escoado para os rios e igarapés.
 Não existe rede coleta de esgoto, seria importante.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana, mas é importante o
serviço.
 As ruas importantes a serem pavimentadas e drenadas são na estrada
principal.
 Não há pontos de alagamentos, a água escoa direto nos rios e
igarapés.
 O esgoto escorre direto para os rios é importante uma análise da água
do rio Capim e uma contrução de rede de esgoto.
 Não existe gestão de resíduos sólidos, os moradores queimam o lixo
que da para queimar para não ficar exposto.
 Não existe coleta domiciliar com regularidade.
 Não existe coleta seletiva.
 Temos interesse, precisamos de mais cursos para saber como utilizar
os resíduos sólidos.
 A dificuldade da comunidade é a falta de informação de como se
descarta o lixo.
 Não existe reciclagem de resíduos sólidos.
 Não tem descarte irregular de lixo, cada um cuida do seu lixo na
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação do serviço de poços
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de abastecimento de água;
 Água de má qualidade, cheiro e gosto ruins;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído, devido o esgoto escorrer pelo rio;
 Não existe gestão de resíduos sólidos;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: PEDRO BRITO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.



Não há urbanização acelerada.



Já houve um desmatamento antigamente.



Existe poluição de igarapés e lagos e represas.



Perda de diversidade genética, há dez anos atrás sumiram.



Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.



Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, e precisamos
de um dentista.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos de um posto de
saúde, um agente de saúde, se tiver um posto na comunidade
atenderia as outras comunidades também.

 Os serviços de saúde não existem e quando precisamos, vamos para a
cidade ou para a comunidade de Ipixuna para vacinar as crianças.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe unidades e postos de saúde, tampouco os serviços;
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,
TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem um único ônibus que é privado, que só faz o transporte quando é
conveniente.
 A qualidade do transporte é péssima, sem bancos e bancos sujos.
 O transporte não é regular.
 O custo nao vale a pena, mas é necessário ter.
 Existem programas educacionais de trânsito.
 Há ciclovias e ciclofaixas somente na Presidente Vargas.
 Não há sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de rabetas, bicicletas, poucas motos e
a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4.

GRUPO

TEMÁTICO

–

POLÍTICA

ECONÔMICA

(TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive do que
aparecer.

 Precisamos de apoio técnico e financeiro para melhorar a agricultura
familiar.
 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas.
 Não temos creches, os filhos indo para escola com muita dificuldade.
 O Rio Capim poderia ter pescas esportivas e passeios.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de programas que incentivem ao primeiro emprego.
 Necessidade de programas de incentivos à mulheres.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5.

GRUPO

TEMÁTICO

POLÍTICA

DE

–

ASSISTÊNCIA

GÊNERO

SOCIAL

(EDUCAÇÃO

E
E

SAÚDE

-

TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem uma única escola que atende 30 crianças.
 Precisamos do ensino fundamental, médio infantil, cursos profissionais
e o EJA.
 O mais urgente é a educação de 1º a 4º série.
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação da escola existente e modalidades de
ensino.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Necessidade de investimento na educação;



Fortalecimento técnico, operacional e financeiro da secretaria.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento enem segurança pública.



Não temos policiamento, é necessário um plano de segurança.



Precisamos de ajuda contra o tráfico de drogas.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos escolas suficientes.
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de cursos de
informática, musicalidade e de instrumentos.
 Os jovens precisam de cursos profissionalizantes esporte com quadra.

7.1.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de escolas;
 Necessidade de construção de creches;
 Necessidade de incentivo cultural;
 Não existe incentivo aos jovens.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: CAPIM

LOTEAMENTO COLÕNIA NOVA PIEDADE
LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCISCO E FRANTICHELE
1.1.1 Descritores dos Problemas
 Na comunidade Jaderlândia, existe habitação precária e moradia sem
qualidade, e precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, o que é do
INCRA não tem títulos.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, todas têm
donos (Pedro Brito).
 Não existe iluminação na nossa comunidade e também não há ruas
planejadas.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade;
 Moradores sem título.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, poços da boca e cacimba.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Nossa água é de má qualidade, cheiro ruim e gosto ruim. (Yara
Lohane).
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade e
é muito importante.
 O lixo é depojado no meio ambiente e escoado para os rios e igarapés.
 Não existe rede coleta de esgoto, seria importante.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana, mas é importante o
serviço.
 As ruas importantes a serem pavimentadas e drenadas são na estrada
principal.
 Não há pontos de alagamentos, a água escoa direto nos rios e
igarapés.
 O esgoto escorre direto para os rios é importante uma análise da água
do rio Capim e uma contrução de rede de esgoto.
 Não existe gestão de resíduos sólidos, os moradores queimam o lixo
que da para queimar para não ficar exposto.
 Não existe coleta domiciliar com regularidade.
 Não existe coleta seletiva.
 Temos interesse, precisamos de mais cursos para saber como utilizar
os resíduos sólidos.
 A dificuldade da comunidade é a falta de informação de como se
descarta o lixo.
 Não existe reciclagem de resíduos sólidos.
 Não tem descarte irregular de lixo, cada um cuida do seu lixo na
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede pública de abastecimento;
 O abastecimento é feito através de poços e cacimba;
 Água de má qualidade, cheiro e gosto ruins;
 Não existem microssistemas de abastecimento de água;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Esgotos escorrem para o rio;
 Não existe gestão de resíduos sólidos;
 A comunidade cuida do seu lixo e decide seu destino final.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema de abastecimento de água;
 Ausência de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes;
 Ausência de unidades de tratamento de resíduos sólidos para
reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de lixo.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: PEDRO BRITO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento antigamente.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perda de diversidade genética, há dez anos atrás sumiram.
 Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente na área rural;
 Poluição em rio, lagos e igarapés.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Centralização as atividades de limpeza urbana;
 Necessita estimular o aproveitamento dos recursos naturais de forma
ecologicamente equilibrada;
 Ausência de combate a atividades poluidoras ou potencialmente
poluidoras;
 Ausência de atividades que incentivem consciência ecológica e
melhoria da qualidade de vida;
 Necessidade de capacitação de gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, e precisamos
de um dentista.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos de um posto de
saúde, um agente de saúde, se tiver um posto na comunidade
atenderia as outras comunidades também.

 Os serviços de saúde não existem e quando precisamos, vamos para a
cidade ou para a comunidade de Ipixuna para vacinar as crianças.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Faltam unidades de saúde básica;
 Não existem serviços de sáude;
 Não existe investimento e custeio para oferta de medicamentos.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira da
gestão resposável pela saúde.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem um único ônibus que é privado, que só faz o transporte quando é
conveniente.
 A qualidade do transporte é péssima, sem bancos e bancos sujos.
 O transporte não é regular.
 O custo nao vale a pena, mas é necessário ter.
 Existem programas educacionais de trânsito.
 Há ciclovias e ciclofaixas somente na Presidente Vargas.
 Não existe sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois
o cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de rabetas, bicicletas, poucas motos e
a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas;
 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa e pedestres;
 Necessidades de pontos de ônibus e abrigos;
 Precisa de ações educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para
transporte e mobilidade;
 Necessidade de um planejamento de transporte;
 Necessidade de ações aducacionais de trânsito;
 Necessidade de um projeto de acessibilidade;
 Necessidade de um plano de Mobilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive do que
aparecer.

 Precisamos de apoio técnico e financeiro para melhorar a agricultura
familiar.
 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas.
 Não temos creches, os filhos indo para escola com muita dificuldade.
 O Rio Capim poderia ter pescas esportivas e passeios.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.
.
4.1.2 PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;



Não existe acesso a emprego;



Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;



Não existe acesso a cursos profissionalizantes;



Necessidade de creches;



Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Centralização de atividades e emprego, existentes apenas na cidade.
 Necessidade de descentralização das atividades, como: curso de
qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao empreendedor
local etc;
 Necessidade de incentivo aos potenciais turísticos existentes e custeio
para futuros projetos.

5

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem uma única escola que atende 30 crianças.
 Precisamos do ensino fundamental, médio infantil, cursos profissionais
e o EJA.
 O mais urgente é a educação de 1º a 4º série.
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação das séries e modalidades escolares.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
educação;
 Necessidade de programas educacionais de ampliação;
 Necessidade de condições técnica, operacional e financeira das
Gestões responsáveis pela Educação e Assistência social.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existe policiamento enem segurança pública.
 Não temos policiamento, é necessário um plano de segurança.
 Precisamos de ajuda contra o tráfico de drogas.

6.1.2 PROBLEMAS
 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.
 Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.
 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda
sobrecarrega os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos escolas suficientes.
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de cursos de
informática, musicalidade e de instrumentos.
 Os jovens precisam de cursos profissionalizantes esporte com quadra.

7.1.2 PROBLEMAS
 Não existem escolas suficientes;
 Necessidade de ampliação de séries e modalidades escolares;
 Necessidade de projetos e programas de incentivo aos jovens;
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento );
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão
responsável pela cultura, esporte e lazer.

COMUNIDADE: CAPIM

LOTEAMENTO COLÕNIA NOVA PIEDADE
LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: FRANCISCO E FRANTICHELE
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade Jaderlândia, existe habitação precária e moradia sem
qualidade, e precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, o que é do
INCRA não tem títulos.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, todas têm
donos (Pedro Brito).
 Não existe iluminação na nossa comunidade e também não há ruas
planejadas.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas de programas habitacionais para população de
baixa renda;
 Ausência de Regularização Fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, poços da boca e cacimba.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Nossa água é de má qualidade, cheiro ruim e gosto ruim. (Yara
Lohane).
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade e
é muito importante.
 O lixo é despejado no meio ambiente e escoado para os rios e
igarapés.
 Não existe rede coleta de esgoto, seria importante.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana, mas é importante o
serviço.
 As ruas importantes a serem pavimentadas e drenadas são na estrada
principal.
 Não há pontos de alagamentos, a água escoa direto nos rios e
igarapés.
 O esgoto escorre direto para os rios é importante uma análise da água
do rio Capim e uma contrução de rede de esgoto.
 Não existe gestão de resíduos sólidos, os moradores queimam o lixo
que da para queimar para não ficar exposto.
 Não existe coleta domiciliar com regularidade.
 Não existe coleta seletiva.
 Temos interesse, precisamos de mais cursos para saber como utilizar
os resíduos sólidos.
 A dificuldade da comunidade é a falta de informação de como se
descarta o lixo.
 Não existe reciclagem de resíduos sólidos.
 Não tem descarte irregular de lixo, cada um cuida do seu lixo na
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede pública de abastecimento, abastecimento feito por
poços de boca e cacimba;
 Água de má quaçidade;
 Não existe coleta de esgoto sanitário, escorre para o rio e igarapés;
 Não existe estação de tratamento de esgoto;
 Não existe drenagem urbana e pavimentação;
 Não existe coleta de resíduos sólidos, o lixo escorre para o rio;
 Não existe reciclagem;
 Descarte irregular dos resíduos sólidos;
 Não existe coleta seletiva e limpeza urbana.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema de abastecimento e tratamento de
água;
 Ausência de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes;
 Ausência de unidades de tratamento de resíduos sólidos para
reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de lixo.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: PEDRO BRITO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento antigamente.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perdas de diversidade genética há dez anos sumiram.
 Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Necessidade de programas de incentivo e fiscalização;
 Poluição;
 Perda da diversidade genética.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade

de

estruturar

as

gestões

responsáveis,

técnica,

operacional e financeiramente;
 Necessidade de garantir a preservação

da biodiversidade do

patrimônio natural e contribuir para seu conhecimento cintífico;
 Necessidade de criação e implementação de instrumentos e meios de
preservação e controle ambiental.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, e precisamos
de um dentista.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos de um posto de
saúde, um agente de saúde, se tiver um posto na comunidade
atenderia as outras comunidades também.

 Os serviços de saúde não existem e quando precisamos, vamos para a
cidade ou para a comunidade de Ipixuna para vacinar as crianças.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe serviço básico de saúde;
 Não existe posto de saúde;
 Deslocamento para a cidade para se ter acesso aos serviços de saúde;
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Insuficiência de equipamentos de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,
TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem um único ônibus que é privado, que só faz o transporte quando é
conveniente.
 A qualidade do transporte é péssima, sem bancos e bancos sujos.
 O transporte não é regular.
 O custo nao vale a pena, mas é necessário ter.
 Existem programas educacionais de trânsito.
 Há ciclovias e ciclofaixas somente na Presidente Vargas.
 Não ha sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de rabetas, bicicletas, poucas motos e
a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Dificuldades inexistência de estrutura na locomoção;
 Insuficiência de ciclovias e cilcofaixas.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de projeto de transporte;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive do que
aparecer.

 Precisamos de apoio técnico e financeiro para melhorar a agricultura
familiar.
 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas.
 Não temos creches, os filhos indo para escola com muita dificuldade.
 O Rio Capim poderia ter pescas esportivas e passeios.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Necessidade de apoio e incentivo às mulhres;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos;
 Necessidade de capacitação dos produtores rurais para adoção de
tecnologias apropriadas aos acessos produtivos;
 Necessidade de incentivos à produção familiar;
 Necessidade da política de gênero.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem uma única escola que atende 30 crianças.
 Precisamos do ensino fundamental, médio infantil, cursos profissionais
e o EJA.
 O mais urgente é a educação de 1º a 4º série.
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Existênciqa de apenas uma escola;
 Necssidade de ampliação de espaço, séries e modalidades escolares.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais;
 Centralização das atividades no área urbana.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento enem segurança pública.



Não temos policiamento, é necessário um plano de segurança.



Precisamos de ajuda contra o tráfico de drogas.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATORES: FRANCISCO E FRANTICHELE
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos escolas suficientes.
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de cursos de
informática, musicalidade e de instrumentos.
 Os jovens precisam de cursos profissionalizantes esporte com quadra.

7.1.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de escolas;
 Necessidade de ampliação ds serviços de educação;
 Necessidade de incentivo à cultura, esporte e lazer;
 Necessidade de espaços para execução de atividades;
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: CAPIM

LOTEAMENTO COLÕNIA SÃO SEBASTIÃO

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade precisamos de melhorias habitacionais (reforma e
adaptação). (Pedro).
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem várias familias com moradias sem títulos de terras na
comunidade. (Nália).
 Faltam títulos para três terrenos. (Nália).
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade
 Não existe iluminação pública, falta melhoria na comunicação e
pavimentação.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia;



Moradias sem título;



Não existe infraestrutura;



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Desemprego ou baixa renda salarial;
 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura
para ampliar a rede de serviço e infraestrutura.
 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à
regularização e financiamentos;
 Ausência de Regularização fundiária;
 Ausência de programas habitacionais para baixa renda.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há rede de abastecimento de água, tem um poço a 500m que a
comunidade utiliza. (Esmael).
 Não há rede de abastecimento de água. (Laudelino).
 A qualidade da água é ruim, não tem gosto e tem cheiro (Pedro).
 O único poço em época de chuvas tem água, porém no verão está
seco. (Cristiano).
 Não existe microsistemas de abastecimento de água é de suma
importância (Tancredo).
 Não existe rede de coleta de esgoto, só existe mesmo o sanitário
externo com fossas mas quando chove fica exposto (Edivan).
 Não tem estação de tratamento de esgoto. (Emerson).
 Não existe qualidade no serviço de esgoto. (Maria e Nazaré).
 Precisa melhora o reservatório de água.
 Não existem pavimentação e drenagem urbana.
 O importante é pavimentar a estrada principal, pois não existe
pavimentação nas ruas.
 Há pontos de alagamento próximo da igreja católica da casa do
Laudelino e nas proximidades da escola.
 É necessária a limpeza de rios e igarapés da comunidade, pois estão
poluidos por agrotóxicos.
 Os resíduos sólidos são queimados pelo agente de saúde, deixamos
como sugestão conteiner.
 Não tem coleta domiciliar com regularidade.
 Não há coleta seletiva.
 Existe interesse da comunidade em sensibilizar os moradores sobre
coleta seletiva.
 Precisamos de mais conscientização na comunidade.
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos. (Pedro)

 Não

temos

pontos

de

descarte

irregular

na

comunidade (Esmael).
2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe abastecimento de água para a área rural;
 Necessidade de construção de poços para servir a comunidade;
 Não existem microssistemas;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Poluição de rio, lagos e igarapés com agratóxicos;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Lixos queimados a céu aberto;
 Inexistência de coleta domiciliar regular;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessidade de ampliaação a rede de abastecimento, tratamento e
distribuição de água, dentro das comunidades;
 Necessidade de implantação de rede e tratamento de esgoto;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados dos resíduos sólidos;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 há crescimento demográfico, porém existe saida por falta de ensino
médio.
 Há desmatamento na comunidade.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perda de diversidade genética.
 Há alteração no clima.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios).

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses,diabetes, pressão
alta colesterolalto e etc. (Cristiano).
 Falta uma unidade de saúde, com isso os moradores da comunidade
tem que se deslocar até a cidade.
 Só há os ACS, porém eles só veem a comunidade uma vez por ano.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade, a
comunidade sugere uma unidade móvel, mas já existe um pedido
oficial.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe uma unidade básica de saúde;
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,

3

TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.
3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem transporte público
 O transporte é regular e atende a demanda, porém a estrada principal
necessita de pavimentação (Ramal do João Mendonça).(Predro).
 O transporte é regular, duas vezes por semana.
 Não tem pontos de ônibus.
 O valor não compensa pela qualidade, porém é o único que temos.
 Não há ciclovias e ciclofaixas.
 Não ha sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade,
acessibilidade (idoso/PNE).
 A forma de mobilidade é através de bicicletas e motos.

3.1.2 PROBLEMAS


Dificuldade na estrada principal;



Não existem pontos de ônibus;



Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4

GRUPO

–

TEMÁTICO

POLÍTICA

ECONÔMICA

(TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive de
agricultura familiar, mas falta emprego para algumas familias.

 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas e para quem trabalha existe
diferença salarial.(Esmael).
 Não temos acesso a creches, acesso a vagas, porém necessário.
 O potencial econômico é através da agricultura familiar, mas falta
incentivo. (Francisco)
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;
 Necessidade

de

incentivo

ao

primeiro

emprego

e

cursos

profissionalizantes;
 Necessidade de aprogramas de apoio às mulheres e creches para que
possam deixar seus filhos;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de incentivo à agricultura familiar;
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5

GRUPO

TEMÁTICO

POLÍTICA

DE

–

ASSISTÊNCIA

GÊNERO

SOCIAL

(EDUCAÇÃO

E
E

SAÚDE

-

TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação estão bons, mas precisa de melhorias.
 Tem escolas suficientes, mas necessita de uma ampliação e reforma,
sendo que a escola já tem pedido via ofício para reforma e ampliação.
 Temos acesso aos equipamentos, serviços e matrículas na educação
infantil, fundamental, médio, EJA e profissional.
 O mais urgente é o ensino médio.
 Precisamos de incentivo para nossos alunos a continuar seus estudos
por meio de cursos de capacitação.
 Ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou risco).
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Necessidade de ampliação e reforma das escolas e modalidades
educaionais;
 Necessidade de cursos de capacitação;
 Necessidade de programas, ações e projetos nas escolas;
 Necessidade de maior investimento na educação e assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos programas e projetos da área urbana
para a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento e nem segurança pública na localidade.



Não temos policiamento, é necessário.



Precisamos de um posto de policiamento, as pessoas vem foragidas da
cidade para a comunidade.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MARCILENE RODRIGUES.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços e
equipamentos;
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais;
 Os jovens estão ociosos, faltam incentivos ao esporte, a cultura e uma
área de lazer.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens;
 Necessidade de programas de esporte;
 Necessidade de locais para atividades.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: CAPIM

LOTEAMENTO COLÔNIA SANTA ROSA

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Em toda a comunidade existe habitação precária e moradia sem
qualidade, e precisamos de melhorias. (Raimundo, Edna, João Batista
e Rosilene).

 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, precisamos de
regularização fundiária.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade.
 Não existe iluminação na nossa comunidade há pedido de atendimento
desde julho de 2008.
 Existem registro de imóvel, apenas em cartório.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Moradias sem título;
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de igarapés e a água é de péssima
qualidade.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Água poluída por agrotóxicos e outros componentes nocivos à saúde.
 Tem um poço, porém não é utilizado.
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade.
 O esgotamento sanitário é feito através de fossa, seria importante
construir um.
 Seria importante construir um sistema de rede de esgotos.
 Não temos drenagem e nem pavimentação urbana, é importante a
implantação do sistema.
 Precisamaos de pavimentação na estrada principal.
 Não há pontos de alagamentos.
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés,o esgoto escorre para o rio e
importante fazer uma análise da água do Rio Capim e a construção de
uma rede de esgoto.
 Não existe coleta de lixo, os moradores queimam o lixo e também não
são quimados por todos.
 Não há coleta domiciliar com regularidade, a comunidade necessita do
sistema.
 Precisamos de incentivos para a coleta seletiva.
 Existe interesse por parte da comunidade, precismaos de mais cursos
para utilizar resíduos tóxicos (resíduos sólidos).
 A dificuldade enfrentada é de como reutilizar os resíduos sólidos.
 Não existe descarte irregular de lixo, cada um cuida do seu resíduo
sólido.

2.1.2 PROBLEMAS
 Abasteceimento através de igarapés;
 Água poluída com agrotóxicos;
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.
 Não há urbanização acelerada.
 Há desmatamento na comunidade.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perdas de diversidade genética há dez anos.
 Há alteração no clima.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, picada de
cobras, início de derrame, precisamos de dentistas.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos de um posto de
saúde, um agente de saúde.

 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe unidade básica de saúde e posto de saúde;
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Tem um único ônibus que é privado, que só faz o transporte quando é
conveniente.



A qualidade do transporte é péssima, sem bancos e bancos sujos.



Não temos pontos de ônibus localizados, só para quando alguém chama.



O transporte não é regular.



O custo não vale a pena, mas é necessário pagar, pois só o temos.



Não ha sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.



A forma de mobilidade é através de rabetas, bicicletas, poucas motos e a
pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Não existe qualidade no seviço do transporte.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive da
agricultura familiar e o que aparecer.

 Precisamos de apoio técnico e financeiro para melhorar a agricultura
familiar.
 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas, não existe diferença salarial.
 Não temos creches, os filhos indo para escola com muita dificuldade.
 O Rio Capim poderia ter pescas esportivas e passeios.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal;
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de programas que incentivem ao primeiro emprego
incentivo ao empreendedor local;
 Necessidade de programas de incentivos à mulheres.
4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são mais ou menos.
 Temos a estrutura para escolas.
 Precisamos do ensino fundamental, médio infantil, cursos profissionais
e o EJA.
 Falta de investimento na assistência social;
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Precisa-se de melhorias na educação;
 Necessidade de ampliação dos serviços de educação;
 Necessidade de programas, ações e projetos nas escolas.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
para a rural;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Os serviços de segurança são mais ou menos na comunidade.



Precisamos de um sistema de policiamento.



Não existe abordagem policial na comunidade.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA LIMA.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, falta à construção de
espaços e um grande incentivo de cursos de musicalidade e
instrumentos.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de cursos,
 A juventude precisa de mais cursos profissionalizantes, apoio para o
esporte e o lazer e incentivo na cultura para os jovens.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens;
 Necessidade de programas de esporte;
 Necessidade de locais para atividades.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: RIO CANDIRU

LOTEAMENTO CAMPIENSE

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade, e
precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade, precisamos de mais moradias.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade.
 Nem todos tem energia elétrica. (continuidade luz para todos – Manoel)

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, que fornece água para toda
a comunidade.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Existe um poço artesiano na escola.
 Não temos esgotamento sanitário, precisamos.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Precisa existir uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas.
 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam
próximas à rua principal que dá acesso as comunidades.
 Não há pontos de alagamento na comunidade.
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés, no Rio Capim e Cipriano.
 Cada familia queima seu próprio lixo.
 Não temos coleta domiciliar com regularidade.
 Não tem coleta seletiva.
 Há interesse por parte da comunidade.
 Falta consciência da comunidade, faltam ACS para ajudar a
conscientização.
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos.
 Há descarte irregular na casa do Sr. Zé Maria, morador da
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede de abastacimento;
 Existência de apenas um poçoa artesiano, o qual pertence à escola;
 Não existe rede de coleta de esgoto;

 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Rios poluídos;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Não existe reciclagem;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Lixo queimado a céu aberto pela própria população;

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Descarte irregular do lixo
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento.
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas.
 Perda de diversidade genética.
 Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As

principais

doenças

na

comunidade

são

gripe,

diarréia

principalmente em crianças, febres e pressão alta.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos com prioridade.

 Os serviços de saúde não existem, porém precisamos.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações.

2.3.2 PROBLEMAS
 Inexistência de unidades básicas de saúde;
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O meio de transporte é feito através de carro e motos.
 A qualidade do transporte não é boa e têm apenas dois onibus, o
transporte não é público o valor da passagem é R$ 25, 00 para sair da
comunidade para a cidade.
 O transporte é regular, duas vezes por semana.
 Não tem ponto de ônibus na comunidade, as pessoas pegam na beira
da estrada.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Não existe qualidade no seviço do transporte.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego e renda, a comunidade vive da
agricultura, lavoura e pesca a comunidade precisa de programas de
empreendendorismo,

algo

que

faça

a

comunidade

crescer

econômicamente.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas, trabalham na lavoura, seria
interessante se houvesse cursos profissionalizantes algo que incentve
o empreendendorismo das mulheres.
 Não temos creches, acesso a vagas e qualificação, é preciso.
 O Rio Capim poderia ter pescas esportivas e passeios.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade,
somente à agricultura.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Não existe acesso a emprego e renda, somente lavoura;
 Não existe acesso a cursos profissionalizantes;
 Não existem creches;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessário incentivo e apoio ao agricultor;
 Necessidade de política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem uma única escola, mas precisa melhorar o serviço;
 Não temos escolas suficientes.
 A creche funciona, a escola não tem o ensino médio, não temos EJA e
não temos cursos profissionalizantes.
 O mais urgente é o ensino médio e todos os alunos que completam o
esino fundamental vão para a cidade Paulo Henrique.
 Precisamos de uma creche, cursos profissionalizantes, programa de
incentivo aos jovens para que permaneçam na comunidade.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física e negligência;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Necessidade de ampliação dos serviços educacionais;
 Necessidade de creches;
 Insuficiência de escolas;
 Necessidade de ampliação dos serviços escolares;
 Necessidade de programas, ações e projetos nas escolas.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
para a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento e nem segurança pública, precisamos.

 Não temos policiamento, é necessário.
 Precisamos de uma ronda de pelo menos uma vez por mês, e
precisamos de educação da polícia militar.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: GENEI DE JESUS MOREIRA.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, não temos acesso ao
campo de futebol que foi improvisado pela população, só existe na
cidade e é distante da comunidade.
 Existem muitos terrenos para serem construidos, mas não tem.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de torneios,
pois os que têm são promovidos pela comunidade e precisamos de
uma secretaria de esporte e lazer.
 Poucos jovens porque os que têm, vão para a cidade estudar.
 A juventude precisa de cursos profissionalizantes, danças, torneios,
algo que incentive os jovens.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens;
 Necessidade de ampliação das modalidades escolares;
 Deslocamento dos jovens da área rural para a área urbana;
 Necessidade de programas de esporte.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: RIO CANDIRU

LOTEAMENTO MANDACARU

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade, e
precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade.
 Nem todos tem acesso a iluminação (Manoel continuidade luz para
todos).
 Não há registro de imóvel em cartório.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia;
 Moradias sem título;
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços para a comunidade.
 Não há rede de abastecimento de água.
 So existe o poço da escola.
 Não há coleta de esgoto na comunidade.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento de esgoto.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana nas ruas.
 A rua principal precisa de pavimentação urbana e drenagem.
 Não há pontos de alagamentos.
 Precisamos de limpeza de rios, igarapés e canais.
 Cada familia queima seu lixo.
 Não há coleta seletiva com regularidade.
 Existe interesse por parte da comunidade.
 Falta conciência da comunidade, falta ACS.
 Não tem reciclagem de resíduos sólidos.
 Há descarte irregular ao lado da casa do seu José Maria morador da
comunidade.
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade e
é muito importante.

2.1.2 PROBLEMAS
 Existência de apenas um poço;
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de tratamento e coleta de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído, igarapés e canais poluídos;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;

 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos;
 lixo queimado a céu aberto pelas próprias famílias.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento antigamente.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perda de diversidade genética.
 Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento,
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, diarréia
principalmente em crianças, febres e pressão alta.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos com urgência.

 Os serviços de saúde não existem.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas;
 Não existem unidades básicas de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As pessoas se locomovem através de carros e barcos.
 A qualidade do transporte não é boa so tem um transporte público no
valor de R$ 22 a 25 reais para sair da comunidade.


O transporte é regular e duas vezes por semana.

 Não tem pontos de ônibus, a comunidade pega na beira da estrada.
 Não existem programas educacionais de trânsito.
 Não ha sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de motos e bicicletas.

3.1.2 PROBLEMAS
 Existência de apenas um transporte público;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos muito.



Não

temos

acesso

a

programas/projetos/ações

na

comunidade,

precisamos de incentivo a dança futebol na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego e renda somente através da
agricultura, lavoura, balsa familiar, precisamos de empreendedorismo
algo que faça a comunidade se desenvolver econômicamente.



Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas, fomento
ao empreendedor local, porém precisamos.



Todas as mulheres são donas de casas, trabalhadora de lavouras seria
interessante se tivesses cursos profissionalizantes, algo que incentive o
empreendendorismo das mulheres.



Não temos acesso a creches, qualificação e acesso a vagas.



Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade, somente
através da agricultura.

.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal;
 Inexistência de apoio às mulheres;
 Não existe incentivo aos agricultores locais, nem ofertas de primeiro
emprego;
 Não existe acesso à creches.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação precisam melhorar.
 Não há escolas suficientes.
 A creche funciona na escola, não temos ensino médio, EJA e cursos
profissionais.
 O mais urgente é o ensino médio, pois todos os alunos precisam sair
pra cidade.
 Precisamos de creches, ensino profissionalizante, programa de
incentivo para os jovens para que permaneçam na comunidade.
 Ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou risco)
na comunidade;
 Violência física: abuso e/ou exploração sexual.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no munícipio.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Insuficiência de escolas;
 Necessidade de ampiação das séries e modalidades escolares;
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de apoio e incentivos aos jovens;
 Necessidade do fortalecimento da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Necessidade de política de gênero;
 Necessidade de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento e nem segurança pública.



Não temos policiamento, é necessário um plano de segurança.



Precisamos de ronda, pelo menos uma vez por mês e educação da
própria policia.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: DANIELA SOUZA BRITO
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, falta acesso ao
campo de futebol, existe na cidade e não na comunidade.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos apoio e uma
secretaria de esporte e lazer.
 Temos poucos jovens, pois eles precisam sair para a cidade para
estudar.
 A juventude precisa de cursos profissionalizantes, algo que incentive os
jovens como: futebol e dança etc.
 Os jovens precisam de cursos profissionalizantes esporte com quadra.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos cultural e agenda de cursos para os jovens;
 Deslocamento dos jovens para o setor urbana;
 Necessidade de programas de esporte;
 Necessidade de locais para atividades;
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de creches.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: CAPIM

LOTEAMENTO NOVA UNIÃO

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade existe habitação precária e moradia sem qualidade, e
precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, o que é do
INCRA não tem títulos.
 Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, todas têm
donos (Pedro Brito).
 Não existe iluminação na nossa comunidade e também não há ruas
planejadas.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: PEDRO BRITO.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, poços da boca e cacimba.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Nossa água é de má qualidade, cheiro ruim e gosto ruim.
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade e
é muito importante.
 O lixo é depojado no meio ambiente e escoado para os rios e igarapés.
 Não existe rede coleta de esgoto, seria importante.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana, mas é importante o
serviço.
 As ruas importantes a serem pavimentadas e drenadas são na estrada
principal.
 Não há pontos de alagamentos, a água escoa direto nos rios e
igarapés.
 O esgoto escorre direto para os rios é importante uma análise da água
do rio Capim e uma contrução de rede de esgoto.
 Não existe gestão de resíduos sólidos, os moradores queimam o lixo
que da para queimar para não ficar exposto.
 Não existe coleta domiciliar com regularidade.
 Não existe coleta seletiva.
 Temos interesse, precisamos de mais cursos para saber como utilizar
os resíduos sólidos.
 A dificuldade da comunidade é a falta de informação de como se
descarta o lixo.
 Não existe reciclagem de resíduos sólidos.
 Não tem descarte irregular de lixo, cada um cuida do seu lixo na
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Água em estado de má qualidade;
 Não existe microssistema de abastecimento de água;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído, devio o esgoto escorrer até ele;
 Não existe gestão de resíduos sólidos;
 Lixo queimado a céu aberto pelos própris moradores;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Necessidade de construção de poços e que haja fiscalização do
serviço;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: PEDRO BRITO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento antigamente.
 Existe poluição de igarapés e lagos e represas.
 Perda de diversidade genética.
 Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: PEDRO BRITO.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, e precisamos
de um dentista.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos de um posto de
saúde, um agente de saúde, se tiver um posto na comunidade
atenderia as outras comunidades também.

 Os serviços de saúde não existem e quando precisamos, vamos para a
cidade ou para a comunidade de Ipixuna para vacinar as crianças.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de implantação de unidades básicas de saúde;
 Deslocamento da população para ter acesso aos serviços de saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,
TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem um único ônibus que é privado, que só faz o transporte quando é
conveniente.
 A qualidade do transporte é péssima, sem bancos e bancos sujos.
 O transporte não é regular.
 O custo nao vale a pena, mas é necessário ter.
 Existem programas educacionais de trânsito.
 Há ciclovias e ciclofaixas.
 Não ha sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de rabetas, bicicletas, poucas motos e
a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive do que
aparecer.

 Precisamos de apoio técnico e financeiro para melhorar a agricultura
familiar.
 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas.
 Não temos creches, os filhos indo para escola com muita dificuldade.
 O Rio Capim poderia ter pescas esportivas e passeios.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.

4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Necessidade de apoio e incentivo ao empreendedor local e agricultura
familiar;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE

5

GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do ensino fundamental, médio infantil, cursos profissionais
e o EJA.
 O mais urgente é a educação de 1º a 4º série.
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS


Necessidade de ampliação das modalidades de ensino.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento e nem segurança pública.



Não temos policiamento, é necessário um plano de segurança.



Precisamos de ajuda contra o tráfico de drogas.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos escolas suficientes.
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de cursos de
informática, musicalidade e de instrumentos.
 Os jovens precisam de cursos profissionalizantes esporte com quadra.

7.1.2 PROBLEMAS


Insuficiência de escolas;



Necessidade de ampliação dos serviços de ensino;



Necessidade de incentivos à cultura e lazer.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: RIO CANDIRU

LOTEAMENTO MACEDÔNIA

LOCAL: GALPÃO DA COMUNIDADE
DATA: 20/02/2020
HORA: 14:30H ÀS 17:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade, e
precisamos de melhorias.



Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).



Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade.



Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, o que é do
INCRA não tem títulos.



Não existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, todas têm donos
(Pedro Brito).



Não existe iluminação na nossa comunidade e também não há ruas
planejadas.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: PEDRO BRITO.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, poços da boca e cacimba.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Nossa água é de má qualidade, cheiro ruim e gosto ruim.
 Precisa de microsistemas de abastecimento de água na comunidade e
é muito importante.
 O lixo é depojado no meio ambiente e escoado para os rios e igarapés.
 Não existe rede coleta de esgoto, seria importante.
 Não existem drenagem e pavimentação urbana, mas é importante o
serviço.
 As ruas importantes a serem pavimentadas e drenadas são na estrada
principal.
 Não há pontos de alagamentos, a água escoa direto nos rios e
igarapés.
 O esgoto escorre direto para os rios é importante uma análise da água
do rio Capim e uma contrução de rede de esgoto.
 Não existe gestão de resíduos sólidos, os moradores queimam o lixo
que da para queimar para não ficar exposto.
 Não existe coleta domiciliar com regularidade.
 Não existe coleta seletiva.
 Temos interesse, precisamos de mais cursos para saber como utilizar
os resíduos sólidos.
 A dificuldade da comunidade é a falta de informação de como se
descarta o lixo.
 Não existe reciclagem de resíduos sólidos.
 Não tem descarte irregular de lixo, cada um cuida do seu lixo na
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede de abastecimento, serivço através de poços artesianos
e cacimba;
 Água de má qualidade;
 Não existe microssistema de água;
 Lixo despejado no rio;
 Inexistência de gestão de resíduos sólidos;
 Não existe coleta domiciliar;
 Não existe coleta seletiva;
 Não existe reciclagem.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema de abastecimento de água;
 Necessidade de ampliação do serviço de poços;
 Ausência de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes;
 Ausência de unidades de tratamento de resíduos sólidos para
reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de lixo.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: PEDRO BRITO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não há crescimento demográfico, apenas familias crescendo no seu
núcleo familiar.



Não há urbanização acelerada.



Já houve um desmatamento antigamente.



Existe poluição de igarapés e lagos e represas.



Perda de diversidade genética.



Há alteração no clima, os dias estão mais quentes.



Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Poluição;
 Necessita de programas de incentivo e fiscalização.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade

de

estruturar

as

gestões

responsáveis,

técnica,

operacional e financeiramente;
 Necessidade de garantir a preservação da biodiversidade do
patrimônio natural e contribuir para seu conhecimento cintífico;
 Necessidade de criação e implementação de instrumentos e meios de
preservação e controle ambiental.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: PEDRO BRITO.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, virose, e precisamos
de um dentista.


Não existem unidades de saúde básica, precisamos de um posto de
saúde, um agente de saúde, se tiver um posto na comunidade
atenderia as outras comunidades também.

 Os serviços de saúde não existem e quando precisamos, vamos para a
cidade ou para a comunidade de Ipixuna para vacinar as crianças.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so
acontece quando há casos de emergência em nossa comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe serviço básico de saúde;
 Não existe unidade básica de saúde;
 Deslocamento da população para ter acesso aos serviços;
 Inexistência de médicos, medicamentos e consultas;
 Inexistência de equipamentos de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem um único ônibus que é privado, que só faz o transporte quando é
conveniente.
 A qualidade do transporte é péssima, sem bancos e bancos sujos.
 O transporte não é regular.
 O custo nao vale a pena, mas é necessário ter.
 Existem programas educacionais de trânsito.
 Não ha sinalização viária de calçadas e fiscalização na cidade, pois o
cadeirante se divide no trânsito com veículos.
 A forma de mobilidade é através de bicicletas, poucas motos e a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Existência de apenas um transporte coletivo (privado);
 Transporte público em situações precárias;
 Necessidade de acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de projeto de acessibilidade;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.

4.

GRUPO

TEMÁTICO

–

POLÍTICA

ECONÔMICA

(TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego, a comunidade vive do que
aparecer.

 Precisamos de apoio técnico e financeiro para melhorar a agricultura
familiar.
 Não há no bairro programas, projetos e ações, porém precisamos.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 Todas as mulheres são donas de casas.
 Não temos creches, os filhos indo para escola com muita dificuldade.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade.
.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional;
 Necessidade de incentivo ao primeiro emprego.
4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de criação e desenvolvimento de polos produtivos;
 Necessidade de capacitação dos produtores rurais para adoção de
tecnologias apropriadas aos acessos produtivos;
 Necessidade de incentivos à produção familiar.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE

5.

GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Tem uma única escola que atende 30 crianças.
 Precisamos do ensino fundamental, médio infantil, cursos profissionais
e o EJA.
 O mais urgente é a educação de 1º a 4º série.
 A violência doméstica não é um problema da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS


Existência de apenas uma escola com número limitado de crianças;



Necessidade de ampliação das modalidades de ensino.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento e nem segurança pública.



Não temos policiamento, é necessário um plano de segurança.



Precisamos de ajuda contra o tráfico de drogas.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: PEDRO BRITO.

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de cursos de
informática, musicalidade e de instrumentos.
 Os jovens precisam de cursos profissionalizantes esporte com quadra.

7.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação das modalidades escolares;
 Necessidade de incentivo à cultura a lazer

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

9ª REUNIÃO COMUNITÁRIA: ZONA RURAL

9º REUNIÃO COMUNITÁRIA
COMUNIDADES:

ASSENTAMENTO

PARAGONORTE

(BACABA,

CAIP,

ESCADINHA, FAIXA III, FAIXA VI, FAIXA V, FAIXA NEUZA, VILA NOVA),
INDÍGENA (CAJUEIRO, PIA HU, TEKO HAW, IKATU E CANINDÉ)
ASSENTAMENTO PROVIDÊNCIA (ÁGUA SUJA E NOVO HORIZONTE).
DATA: 29 DE FEVEREIRO DE 2020
HORA: 8:30H ÀS 11:30H

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO PARAGONORTE

LOTEAMENTO VILA UNIÃO BACABA
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existem 80% de habitação precária e moradia sem
qualidade, e precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade, precisamos de um programa de mais casas, seria
importante a contrução de noas casas.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, na maioria do
bairro precisamos de regularização fundiária em todo o bairro.
 Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, dentro da
comunidade existem casas abandonadas.
 Falta pavimentação, infraestrutura e saneamento básico.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.
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GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO.
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade já existe sistema de abastecimento de água.
 Não há rede pública de abastecimento de água.
 Não existe qualidade do serviço de água.
 Todos têm poços artesianos na comunidade.


Há microssistemas de abastecimento de água – conjunto de obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com as
necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros.

 Não temos esgotamento sanitário.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Precisa criar uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, precisamos
com urgência.
 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam na
2º rua, porém todos são importantes, inclusive a da frente da escola.
 No ramal que os colonos abriram existem pontos de alagamento.
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés, no igarapé chamado igarapé
das mulheres.
 Há coleta 1 (uma) vez por semana, mas 90% prefere jogar nos
arredores da comunidade.
 Temos coleta domiciliar 1(uma) vez por semana.
 Há interesse por parte da comunidade, precisamos de um curso para a
comunidade, para que eles aprendam a fazer esse tipo de coleta.
 A maioria dos moradores não sabe como fazer, precisam de orientação
e incentivo.

 Não temos reciclagem de resíduos sólidos, seria necessário a
prefeitura retirar o lixo que for selecionado.
 Existe descarte irregular de lixo na beira da estrada de acesso a
comunidade, o local atual do lixão é a menos de 300m do rio Coca
Cola que atende as comunidades CAIP e Vila União.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede pública de abastecimento de água, serviço feito por
poços artesianos;
 Água sem qualidade;
 Não existe rede, coleta e tratamento de esgoto;
 Não existe drenagem urbana e pavimentação;
 Não existe coleta de resíduos sólidos;
 Não existe coleta seletiva e limpeza urbana.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema Público de abastecimento de água;
 Ausência de esgotamento sanitário;
 Ausência de unidades de tratamento de resíduos sólidos para
reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de resíduos sólidos..

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Há crescimento demográfico rápido,
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento social.
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas, inclusive os peixes
estão sumindo devido ao uso de agrotóxicos.
 Perda de diversidade genética devida ao despejo de agrotóxicos.
 Há alteração no clima.

2.2.2 PROBLEMAS


Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade

de

estruturar

as

gestões

responsáveis,

técnica,

operacional e financeiramente;
 Necessidade de garantir a preservação da biodiversidade do
patrimônio natural e contribuir para seu conhecimento cintífico;
 Necessidade de criação e implementação de instrumentos e meios de
preservação e controle ambiental.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses, diarréia, vômitos,
coceiras, febres e raramente picada de cobras.
 Não existem unidades de saúde básica.
 Faltam postos de saúde, faltam médicos, medicações e transporte
público de saúde (ambulâncias).
 O serviço de saúde ofertado está muito difícil, pois o atendimento é
feito por profissionais da comunidade mais próxima, porém se precisar
em um horário que não é o horário da minha comunidade, não são
atendidos, precisam esperar o seu horário.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,
precisamos nos dirigir à cidade no caso dos medicamentos não temos
consulta são poucas, somente em clínica geral. Atendimento móvel as
comunidades.

2.3.2 PROBLEMAS


Não existe postos de saúde;



Deslocamento para outros bairros para se ter acesso aos serviços de
saúde;
 Não existe serviço básico de saúde;
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Insuficiência de equipamentos de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.
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GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos transporte coletivo, mas há necessidade.



Não temos qualidade de transporte público.



O transporte não é regular.



Não temos pontos de ônibus na comunidade.



Não temos ações educacionais de trânsito.



Não temos ciclofaixa e ciclovias, são necessárias.



A forma de transporte é feita através de motos, bicicletas, à pé, cavalo e
carroças.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe transporte coletivo público;
 Transporte público em situações precárias;
 Não existem pontos de ônibus;
 Inexistência de ciclofaixas e ciclovias;
 Não existem ações educacionais de trânsito;

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;
 Necessidade de programa de educação de trânsito;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.
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GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego e renda, alguns tiram a renda
da agricultura, são autônomos, precisamos de apoio e incentivo de
emprego e renda para estes jovens não precisarem sair da
comunidade.

 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos com urgência.
 A maioria das mulheres são agricultoras (10%) e donas de casa (90%).
 Não temos creches, acesso a vagas e qualificação, é preciso.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade,
somente à agricultura.


Só temos o rio Gurupi como incentivo turístico na comunidade.

.
4.1.2 PROBLEMAS
 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;
 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;
 Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal;
 Não existe qualificação profissional;
 Necessidade de programas de incentivo às mulheres;
 Necessidade de creches;
 Necessidade de acesso à cursos de qualificação profissional;
 Necessidade de incentivo ao primeiro emprego.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de direito à qualidade de vida através do acesso aos
postos de trabalho e justa distribuição de renda;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de implementação de programas derecionados aos
jovens, como “jovem aprendiz”, além de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de incentivo e qualificação profissional.
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GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação estão bons, boa escola, estrutura boa e
professores suficientes.
 Temos escolas suficientes.
 Falta o ensino médio e profissional e futuramente queremos creches.
 Precisamos de ensino médio e profissional e a contrução de uma
creche e transporte escolar.
 Precisamos de melhorias na estrada e melhorias no transporte escolar.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Falta de investimento na assistência social, a comunidade fez vários
pedidos através de ofícios à secretaria de assistência social, porém
não foram atendidos.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampiação das modalidades escolares;
 Necessidade de melhoria nas estrada e no transporte escolar, para que
seja adequado à realidade local.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Necessidade do Plano de Mobilidade;
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar o programa de assistência para a área rural.
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GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Faltam policiais, equipamentos, estrutura e qualificação policial.



Não temos policiamento, é necessário, somente a policia militar, mas não
são suficientes, falta efetivos, equipamentos e a policia não garante a
segurança local, precisamos de uma delegacia civil.



Precisamos de mais rondas e implantação de uma delegacia na
comunidade.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.
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GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: ODILENE OLIVEIRA SOARES
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e cursos profissionalizantes.
 Não temos acesso à cultura na comunidade, conhecemos, mais não
temos acesso, gostariamos de conhecer mais sobre a cultura através
do apoio da secretaria da cultura.
 Existe

espaço

somente

para

esportes,

precisamos ampliar

a

modalidade esportiva, para a cultura e lazer que não temos, precisa
contruir um centro comunitário no bairro.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de torneios,
pois não temos.
 A juventude está se envolvendo com bebidas e drogas.

7.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de ampliação de modalidades esportivas;
 Necessidade de programas de incentivo à cultura e lazer;
 Necessidade de programas de incentivo aos jovens.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO PARAGONORTE

LOTEAMENTO BOA VISTA CAIP
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Na comunidade, existem habitações precárias e moradias sem qualidade,
precisamos de melhorias.



Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).



Seriam importantes moradias na comunidade.



Importante a regularização fundiária na comunidade.



Não ha lotes vazios ou subutilizados na comunidade.



Falta pavimentação, infraestrutura e saneamento básico.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Desemprego ou baixa renda salarial;
 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura
para ampliar a rede de serviço e infraestrutura.
 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à
regularização e financiamentos;
 Ausência de Regularização fundiária;
 Ausência de programas habitacionais para baixa renda.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade existe sistema de abastecimento de água através de
poços.
 Não há rede pública de abastecimento de água.
 Não existe qualidade do serviço de água.
 Todos têm poços artesianos na comunidade.


Não há microsistemas de abastecimento de água – conjuntod e obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com as
necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros.

 Não temos esgotamento sanitário.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Precisa criar uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, precisamos
com urgência.
 Há pontos de alagamento na estrada.
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés, no igarapé Gurupi.
 Há coleta 1 (uma) vez por semana, mas 90% prefere jogar nos
arredores da comunidade.
 Queimamos nossos lixos.
 Não temos coleta domiciliar com regularidade.
 Não tem coleta seletiva.
 Há interesse por parte da comunidade.
 Precisamos de cursos para aprender a como fazer a seleção do lixo.
 A maioria dos moradores não sabe como fazer, precisam de orientação
e incentivo.
 Existe descarte irregular de lixo na beira da estrada.

2.1.2 PROBLEMAS
 Abastecimento de água feito através de poços;
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio e igarapés poluídos;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 Lixos queimados a céu aberto pela própria população;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Há crescimento demográfico rápido,
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento.
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas, inclusive os peixes
estão sumindo devido ao uso de agrotóxicos.
 Perda de diversidade genética devida ao despejo de agrotóxicos.
 Há alteração no clima.

2.2.2 PROBLEMAS
 Poluição de igarapés devido ao uso de agrotóxicos.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses, diarréia, vômitos,
coceiras, febres e raramente picada de cobras.
 Não existem unidades de saúde básica.
 Faltam postos de saúde, faltam médicos, medicações e transporte
público de saúde (ambulâncias) e agentes de saúde.
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,
precisamos nos dirigir à cidade no caso dos medicamentos não temos
consulta são poucas, somente em clínica geral e Atendimento móvel a
comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas;
 Não existem unidades básicas de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,

3.

TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.
3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos transporte coletivo, mas há necessidade.



Não temos qualidade de transporte público.



O transporte não é regular.



Não temos pontos de ônibus na comunidade.



Não temos ações educacionais de trânsito.



Não temos ciclofaixa e ciclovias, são necessárias.



A forma de transporte é feita através de motos e bicicletas.

3.1.2 PROBLEMAS


Não existe qualidade no transporte coletivo;



Não existem pontos de ônibus de ônibus.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.
 No bairro não temos acesso a emprego e renda, precisamos de
investimento para nossos jovens.
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos com urgência.
 A maioria das mulheres são donas de casa.
 Não temos creches, acesso a vagas e qualificação, é preciso.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade,
somente à agricultura.
 Só temos o rio Gurupi como incentivo turístico na comunidade.
.
4.1.2 PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.



Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção



Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação estão bons, boa escola, estrutura boa e
professores suficientes.
 Temos escolas suficientes.
 Falta o ensino médio e EJA e transporte que não temos.
 Precisamos de ensino médio e profissional e a contrução de uma
creche e transporte escolar.
 Precisamos de melhorias na estrada e melhorias no transporte escolar.
 Há afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas de
proteção;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Insuficiência de modalidades educacionais;
 Necessidade de transporte escolar adequado à realidade local;
 Necessidade de melhorias na estrada;
 Necessidade de ampliação dos serviços escolares;
 Necessidade de programas, ações e projetos nas escolas;
 Necessidade de mais ação da assistência social na área rural.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Faltam policiais, equipamentos, estrutura e qualificação policial.

6.1.2 PROBLEMAS
 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.
 Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.
 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda
sobrecarrega os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: NEUZA RIBEIRO CHAVES
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e cursos profissionalizantes.
 Não temos acesso à cultura na comunidade, precisamos que tenha.
 Não existem espaços para cultura, esporte e lazer; acesso aos
equipamentos e serviços na comunidade.
 A juventude não tem o que fazer somente trabalho e casa.

7.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação das modalidades escolares;
 Não existe acesso à cultura;
 Não existem espaço para execução de atividades de cultura, esporte e
lazer.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO PARAGONORTE

LOTEAMENTO COMUNIDADE CAIP
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros)
(Jhony)
 Seria importante a construção de mais casas.
 Em todas as agrovilas as casas foram mal feitas (Marize).
 Há cohabitação, mais de uma familia morando na mesma residencia no
bairro.
 Nos primeiros 1200 lotes não tem registro da terra (Manoel).
 Há lotes vazios ou subutilizados por toda a comunidade e ocorre um
descarte de lixo local. (Ivanilde)
 Falta pavimentação, infraestrutura, a prioridade é iluminação pública,
falta manutenção das lâmpadas (Jhony).

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade;
 Moradias sem título.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade existe sistema de abastecimento de água através de
caixa da água fornecida pela SANEPAR.
 Há rede pública de abastecimento de água (SANEPAR)
 A qualidade do serviço de abastecimento é boa (Elizângela), porém
falta tratamento (Raquel); Obs: a caixa d’água é insuficiente.
 Há microsistemas de abastecimento de água – conjunto de obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com as
necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros (thaynara)
 O esgotamento sanitário é feito através de fossas sépticas, cada um
tem a sua. (Vanicleide).
 Não temos rede de coleta de esgoto é prioridade (Adalto).
 O escoamento sanitário escoa no igarapé Grêmio (Sgt. Lima).
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, somente na
rua Principal que tem pavimentação. (Elizangela).
 As ruas que precisam sererm drenadas e pavimentadas com urgência
são Rua 1º de Maio e Avenida Getulio Vargas (Nildilene).
 Há pontos de alagamento na estrada principal de acesso ao CAIP;
Obs: contrução de uma estrada de ligação paragominas e nova
esperança do Piriá. (Antônio Ailton).
 Falta manutenção de rios e igarapés da comunidade é necessária
limpeza do rio Grêmio e Coca Cola; Construção de uma ponte na
vicinal faixa do Gurupi e no rio Coca Cola (Vanicleide).
 Existe coleta de lixo; Obs: Não temos aterro sanitário o lixo é jogado no
terreno baldio na entrada da vila união (Elizangela).
 Temos coleta domiciliar todos os dias (Thaynara).
 Não tem coleta seletiva.

 Há interesse por parte da comunidade, falta incentivvo
do governo para promover ações estratégicas de conscientização
sobre a coleta seletiva (Helena).
 Não existe a reciclagem de resíduos sólidos (Vanicleide).
 Precisamos de orinetação e incentivo e a prefeitura precisa retirar o lixo
quando forem selecionados.
 Existe descarte irregular de lixo na Principal, Avenida Eucalipto a
prefeitura limpa e com dez dias já tem lixo no local novamente.
(Elizangela)

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe esgotamento sanitário, o serviço é feito a partir de fossas
sépticas;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Não existe rede de coleta de esgoto;
 O esgoto escoa para o igarapé Grêmio;
 Necessária limpeza de rios e igarapés;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Não existe coleta domiciliar;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 não existe aterro sanitário. O lixo é jogado em terreno baldio na estrada
da vila União

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada.
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas.
 Perda de diversidade genética, precisa ter uma fiscalização no local
pela secretaria de meio ambiente.
 Há alteração no clima.
 Há alteração de arborização/ áreas verdes, poluição (sonora, rios e ar),
nas áreas verdes falta manutenção e existe principalmente poluição do
ar (queimadas) e dos rios; Obs: quem faz a fiscalização no
assentamento é a Policia Militar.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição do ar e rios.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


As principais doenças na comunidade são viroses, diarréia, diabetes,
hipertensão e colesterol. (Grupo).



Tem uma unidade de saúde básica, porém seria interessante implantar um
hospital no CAIP que atenda todas as agrovilas. (Elizangela).



Faltam profissionais de sáude (Jhony).



Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos

precisamos

nos dirigir à cidade no caso dos medicamentos não temos consulta é
poucas, somente em clínica geral e Atendimento móvel a comunidade,
chegaram alguns equipamentos mais voltaram para Paragominas, niguém
sabe o motivo (Grupo). Faltam medicamentos a demanda é grande,
exames. Obs: Criação do hospital é prioridade, mas seria interessante
ampliar o posto (Grupo).

2.3.2 PROBLEMAS


Existência de apenas uma unidade básica de saúde;



Inexistência de equipamentos, acessos e serviços de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos transporte coletivo, somente o transporte escolar; Daqui para
a cidade só tem um transporte que vai uma vez por dia (Jhony).



Importante implantar uma rede de transporte de micro-ônibus na
comunidade. (Sgt. Lima).



O transporte não é regular.



Não temos pontos de ônibus na comunidade.



Não temos ações educacionais de trânsito, porém precisamos, pois os
jovens usam motos (Ivanilde).



Não existe sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE), seria necessário um tratamento para as calçadas (Adalto).



Não temos ciclofaixa e ciclovias, são necessárias.



A forma de transporte é feita através de motos, bicicletas e a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
Não existe transporte público, apenas o escolar;
Transporte irregular;
Não existem pontos de ônibus;
Não existem ações educacionais de trânsito;
Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade, falta
valorização dos nossos atletas e incentivo ao time feminino. (Grupo).


No bairro não temos acesso a emprego e renda, é necessário a
integração dos projetos da sede de Paragominas de geração de
emprego e renda (Grupo).

 Precisamos de mais cursos de culinária fruticultura, precisamos de
integração do Senar na comunidade (Sgt. Lima)
 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos com urgência.
 A maior parte das mulheres são donas de casas ou trabalhador na
roça, existe diferença salarial.
 Temos acesso a creches mais falta qualificação profissional (Grupo).
 Potenciais econômicos estão na produção de polpas de açaí, castanha
de caju, laticínios, apicultura e casa da farinha, estamos com
dificuldades de escoação. (Nildilene).

4.1.2 PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;



Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;



Não existe acesso a emprego e renda;



Ausência de programas de incentivo às mulheres;



Necessidade de qualificação profissional;



Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
5.1.1

DESCRITORES DOS PROBLEMAS

 Os serviços de educação estão bons, o ensino médio é de má
qualidade (Elizangela).


Temos escolas suficientes; Obs: escola de ensino médio não tem
predio próprio (Elizangela).

 Faltam professores, faltam profissionais para atender a demanda de
alunos.(Grupo).
 Precisamos urgente do ensino médio, tanto no transporte quanto na
modalidade e capacitação profissional (Grupo).
 Faltam livros didáticos, merenda escolar (Raquel);Obs: não tem
educadores especiais qualificados (Adalto).
 Ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou risco)
na comunidade, principalmente monores de idade que estão se
prostituindo, idosos morando sozinhos.
 Violência física, psicológica e negligência;
 Violência sexual e/ou exploração sexual;
 Há afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas
socio educativas;
 Há afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas de
proteção;
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social, só quando tem algum
projeto esporadicamente.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Necessidade de reforma na escola, ampliação do espaço;
 Insuficiência de profissionais;
 Falta livros didáticos e merenda escolar;
 Necessário o fortalecimento da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 No municipio a segurança é boa, no CAIP é necessário um posto de
policia civil.
 O policiamento é realizado pela policia militar, mas não é suficiente,
faltam profissionais.
 A qualificação de efetivos assim como viaturas em locais críticos é na
praça e os bares (Grupo).

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: THAYNARA PEREIRA DA SILVA.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos acesso à cultura na comunidade, falta incentivo de esporte
e lazer; (Jhony).
 Temos três equipamentos, porém falta estruturas para a quadra existir,
uma quadra de võlei e de areia (Thaynara).
 Não temos incentivo cultural, patrimônio cultura e/ou agenda de cursos,
torneios ou festivais, potencial no esporte e lazer na comunidade, time
de futebol da comunidade e incentivo;
 Os jovens são excluidos pela comunidade, há drogas e prostituição.
 Seria necessário implantar para os jovens, aulas de danças, capoeira,
teatro e ballet.

7.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens;
 Necessidade de programas de esporte e modalidades.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO PARAGONORTE

LOTEAMENTO SANTO EXPEDITO ESCADINHA
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Na comunidade, existem 90% de habitações precárias e moradias sem
qualidade, precisamos de melhorias.



Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).



Seria importante a construção de mais casas.



Importante a regularização fundiária na comunidade, pois

maioria do

bairro está sem títulos.


Não há lotes vazios ou subutilizados na comunidade.



Falta pavimentação, infraestrutura e poste de iluminação pública.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade;



Moradias sem título.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade existe sistema de abastecimento de água através de
redes de abastecimento.
 Há rede pública de abastecimento de água.
 A qualidade do serviço de abastecimento é boa.
 Todos têm poços artesianos na comunidade.


Há microsistemas de abastecimento de água – conjunto de obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com as
necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros.

 Não temos esgotamento sanitário.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Precisa criar uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, precisamos
com urgência.
 Há pontos de alagamento no final da rua
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés, no igarapé Escadinha.
 A maioria dos moradores queimam seus lixos.
 Não temos coleta domiciliar com regularidade.
 Não tem coleta seletiva.
 Há interesse por parte da comunidade, precisamos de cursos para
saber cmo utilizar o lixo.
 A maioria dos moradores não sabe como fazer, precisam de orientação
e incentivo.
 Precisamos de orientação e incentivo e a prefeitura precisa retirar o lixo
quando forem selecionados.

 Existe descarte irregular de lixo na beira da estrada que da acesso a
comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existem esgotamento sanitário, coleta e tratamento;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Necessidade de limpeza de rios e igarapés;
 Lixos queimados a céu aberto pelos próprios moradores;
 Não existe coleta domiciliar com regularidade;
 Não existe coleta seletiva;
 Existe descarte irregular de lixo em alguns pontos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada.
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas, inclusive os peixes
estão sumindo devido ao uso de agrotóxicos.
 Perda de diversidade genética devida ao despejo de agrotóxicos.
 Há alteração no clima.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição devido ao uso de agrotóxicos.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são viroses, diarréia, e picadas
de cobras.
 Não existem unidades de saúde básica.
 Faltam postos de saúde, faltam médicos, medicações e agentes de
saúde;
 Faltam médicos, não temos atendimento de saúde no nosso bairro;
 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,
precisamos nos dirigir à cidade no caso dos medicamentos não temos
consulta é poucas, somente em clínica geral e Atendimento móvel a
comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas;
 Não existe unidade básica de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,
TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos transporte coletivo, mas há necessidade.
 Não temos qualidade de transporte público.
 O transporte não é regular.
 Não temos pontos de ônibus na comunidade.
 Não temos ações educacionais de trânsito, porém precisamos.
 Não temos ciclofaixa e ciclovias, são necessárias.
 A forma de transporte é feita através de motos, bicicletas e cavalos.

3.1.2 PROBLEMAS
 Transporte público sem qualidade;
 Transporte não regular;
 Não existem pontos de ônibus;
 Não existem ações educacionais de trânsito.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito.

4

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego e renda, só temos renda por
parte da agricultura familiar, precisamos de incentivo para os jovens
continuarem na comunidade.

 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos com urgência.
 A maioria das mulheres são donas de casa.
 Não temos creches, acesso a vagas e qualificação, é preciso.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade,
somente à agricultura.


Só temos o rio Uraim como incentivo turístico na comunidade.

.
4.1.2 PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.



Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção



Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5

GRUPO

TEMÁTICO

POLÍTICA

–

DE

ASSISTÊNCIA
GÊNERO

SOCIAL

E

(EDUCAÇÃO

E

SAÚDE

-

TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação estão bons.
 Não temos escolas suficientes.
 Falta o ensino médio e EJA e cursos profissionalizantes.
 Precisamos de estrada e melhoria nos transporte escolar.
 Ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou risco)
na comunidade;
 Violência física, psicológica e negligência;
 Violência sexual e/ou exploração sexual;
 Há afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas
socio educativas;
 Há afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas de
proteção;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de escolas;
 Necessidade de ampliação das modalidades de ensino;
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de fortalecimento da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Faltam policiais, equipamentos, viaturas, estrutura e qualificação policial.



O policiamento é realizado pela policia militar, falta o efetivo.



Precisamos de mais policiais e mais rondas.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: MANOEL VIEIRA DOS REIS.

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos acesso à cultura na comunidade, precisamos que tenha
apoio da secretaria da cultura.
 Não existem espaços para cultura, esporte e lazer; acesso aos
equipamentos e serviços na comunidade, gostariamos que tenha um
centro comunitário.
 Não temos incentivo cultural, patrimônio cultura e/ou agenda de cursos,
torneios ou festivais.
 A juventude não tem o que fazer, estão um pouco vazios.

7.1.2 PROBLEMAS
 Não existe incentivo à cultura;
 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO PARAGONORTE

LOTEAMENTO FAIXA III
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade, e
precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade, precisamos de um programa de mais casas.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, na maioria do
bairro precisamos de regularização fundiária.
 Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade.
 So existe um ramal que

fornece energia que os próprios colonos

fizeram.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia;



Moradias sem título;



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, que fornece água para toda
a comunidade.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Não existe qualidade do serviço de água.
 Existe o meu poço é feito manual e não é de boa qualidade a água.
 Não há microsistemas de abastecimento de água – conjuntod e obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com as
necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros.
 Não temos esgotamento sanitário.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Precisa criar uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, precisamos.
 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam
próximas à minha rua e a rua no começo da faixa.
 No ramal que os colonos abriram existem pontos de alagamento.
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés, no Rio Gurupi.
 Cada familia queima seu próprio lixo.
 Não temos coleta domiciliar com regularidade, temos interesse,
precisamos de um curso no qual a comunidade aprenda a reciclar o
lixo.
 Não tem coleta seletiva.
 Há interesse por parte da comunidade.
 Falta consciência por parte da comunidade.
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos, seria um curso para que a
comunidade aprenda a separar o seus lixos.

 Não há descarte irregular de lixo na comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe abastecimento de água, o abastecimento é feito através de
poços artesianos e não existe qualidade;
 Não exitem microssistemas de abastecimento;
 Não existe esgotamento sanitário e estação de tratamento;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Necessária a limpeza de igarapés e do Rio Gurupi;
 Lixo queimado a céu aberto pelas próprias famílias;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade melhorias no poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Há crescimento demográfico rápido, muitas crianças nascendo e
muitas pessoas chegando.
 Não há urbanização acelerada, porque o INCRA deu o terreno mas não
deu a casa.
 Já houve um desmatamento.
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas.
 Perda de diversidade genética devida o descarte de agrotóxicos.
 Há alteração no clima.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição de rios, lagos e represas.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, viroses, hanseníase,
picada de cobras e hemorragias.


Não existem unidades de saúde básica, têm apenas um posto na
comunidade CAIP.

 Os serviços de saúde não estão bons, precisam melhorar os serviços.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações.
 Não temos raios-X, quando queremos temos que ir para a cidade,
faltam profissionais e especialistas que saibam ler os exames que a
gente faz na cidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Não existe unidade básica de saúde;
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos transporte coletivo, porém precisamos.
 Não temos ações educacionais de trânsito
 A forma de transporte é feita através de motos, bicicletas, à pé e a
cavalo.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito.

4.

GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.
 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.


No bairro não temos acesso a emprego e renda, todos são
agricultores, precisamos com urgncia desses projetos e programas.

 Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas,
fomento ao empreendedor local, porém precisamos.
 A maioria das mulheres são agricultoras e donas de casa.
 Não temos creches, acesso a vagas e qualificação, é preciso.
 Não existem potenciais turísticos e econômicos na comunidade,
somente à agricultura.


Só temos o rio Gurupi como incentivo turístico na comunidade.

.
4.1.2 PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade;



Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção;



Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal;



Necessidade de incentivo e apoio ao primeiro emprego;



Necessidade de progras de apoio e incentivo à mulheres e creches.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

5.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação estão ótimos.
 Temos escolas suficientes, mas para daqui a dez anos não é
suficiente.
 Falta o EJA e cursos profissionalizantes.
 O EJA é o mais urgente na comunidade, e temos também problemas
na estrada.
 Precisamos de uma estrada, mais transportes e vistorias na faixa e
ponte.
 Não temos creches, acesso a vagas e qualificação na comunidade.
 Precisamos de uma creche, cursos profissionalizantes, programa de
incentivo aos jovens para que permaneçam na comunidade.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física e negligência;
 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual;
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas
socioeducativas.
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas de
proteção;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Não existem escolas suficientes, se for for contar para daqui a dez
anos;
 Necessidade de ampliação das modalidaes escolares e implantação de
cursos profissionalizantes e qualificação;
 Necessidade de uma estrada;
 Necessidades de creches;
 Necessidade de fortalecimentos da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento);
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar os programas de assistência para a área rural.
 Necessidade de cursos profissionalizantes.

6.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existe policiamento e nem segurança pública, precisamos de mais
policiais,melhorar os equipamentos de segurança e existe o crescimento
de violência na comunidade.



Não temos policiamento, é necessário.



Precisamos de mais rondas e

implantação de uma delegacia na

comunidade.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7.

GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e cursos profissionalizantes.
 Não temos acesso à cultura na comunidade.
 Precisamos que amplie a modalidade do esporte e falta um centro
comunitário.
 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou
agenda de cursos, torneios ou festivais locais, precisamos de torneios,
pois os que têm são promovidos pela comunidade e precisamos de
uma secretaria de esporte e lazer.
 Precisamos de incentivo para que os jovens façam alguma coisa, para
não se envolverem com drogas e bebidas.

7.1.2 PROBLEMAS
Necessidade de cursos profissionalizantes e programas de incentivo à
educação aos jovens, como o EJA;
Não existe acesso à cultura;
Necessidade de ampliação das mobilidades de esporte;
Não existe incentivo à cultura e agenda de cursos;
Necessidade de uma secretaria de esporte e lazer.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Ausência de uma secretaria destinada ao esporte e lazer;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO PARAGONORTE

LOTEAMENTO FAIXA DO GURUPI I
LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO EXPEDITO DE BRAGANÇA - CAIP
DATA: 29/02/2020
HORA: 08:30H ÀS 11:30H
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1.

LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na comunidade, existem 50 % de habitação precária e moradia sem
qualidade, e precisamos de melhorias.
 Não existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros).
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade,

precisamos

de

mais

moradias,

seria

importante

construção de moradias.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, a maioria do
bairro precisa de regularização fundiária.
 Existem alguns lotes vazios e subsidiados na comunidade.
 Só existe um ramal que dá energia a todos.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia;



Moradias sem título;



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento é feito através de poços, que fornece água para toda
a comunidade.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Não temos qualidade de serviço de abastecimento de água.
 Não temos esgotamento sanitário, precisamos.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Precisa existir uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, precisamos
com urgência.
 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam
próximas à faixa do Gurupi I
 Há pontos de alagamento na comunidade, a

qualidade da água é

preta.
 Precisamos de limpeza de rios e igarapés, a qualidade da água do rio é
preta.
 Cada familia queima seu próprio lixo.
 Não temos coleta domiciliar com regularidade.
 Não tem coleta seletiva.
 Há interesse por parte da comunidade, precisamos de um curso no
qual a comunidade aprenda.
 Precisamos de orientação para a comunidade.
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos.
 Não há descarte irregular de resíduos sólidos na comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede de abastecimento de água, o abastecimento é feito
através de poços que fornecem água para a comunidade, porém não
existe qualidade no serviço;
 Não existe rede de esgoto e de tratamento;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Necessidade de limpeza de rios e igarapés;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos;
 lixo queimado a céu aberto.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos e qualidade de
serviço;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2

LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico, muitas crianças nascendo e pessoas
chegando.
 Não há urbanização acelerada.
 Já houve um desmatamento.
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas.
 Perda de diversidade genética.
 Há alteração no clima.
 Falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios) devido aos
agrotóxicos.

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são gripe, diarréia, viroses,
cancêr e picadas de cobras.
 Tem apenas um postod e saúde na comunidade CAIP.
 Os serviços de saúde não existem, porém precisamos melhorar os
profissionais e medicações, tratamento adequado e faltam muitas
fichas para atendimento médico.


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
temos

que ir para a cidade.
2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,
TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos transporte coletivo na comunidade.



Precisamos de ações educacionais de trânsito na comunidade.



A forma de transporte é feita através de motos, bicicletas, a pé, cavalos e
carroças.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe uma linha de tranporte público, só existe um particular;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito.

4

GRUPO

TEMÁTICO

–

POLÍTICA

ECONÔMICA

(TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL).
4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos,
precisamos desse serviço.



Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade.



Não temos acesso a emprego e renda na comunidade a maioria são
agricultores.



Não temos acesso a cursos profissionalizantes, ofertas de vagas, fomento
ao empreendedor local, porém precisamos.



A maioria das mulheres são agricultoras e donas de casas.



Não temos acesso a vagas, qualificação e acesso a creches na
comunidade.



O único potencial turpistico na comunidade é o Rio Gurupi.

.
4.1.2 PROBLEMAS


Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade.



Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção



Não acesso à linha de financiamento e programas do governo federal;



Não existe extensão de cursos para zona rural;
 Necessita-se de investimento destinados aos potenciais turisticos.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Centralização de atividades e emprego, existentes apenas na cidade.



Necessidade de descentralização das atividades, como: curso de
qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao empreendedor
local etc;



Necessidade de incentivo aos potenciais turísticos existentes e
custeio para futuros projetos.

5

GRUPO

TEMÁTICO

POLÍTICA

DE

–

ASSISTÊNCIA

GÊNERO

SOCIAL

(EDUCAÇÃO

E
E

SAÚDE

-

TRANSVERSALIDADE).
5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.

5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 A educação é boa, mas precisa melhorar um pouco.
 Existem escolas na comunidade, mas daqui a dez anos é necessário.
 Falta o EJA e cursos profissionalizantes.
 O mais urgente são o EJA, transporte e a estrada.
 Precisamos de uma estrada ponte, e transportes.
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física e negligência;
 Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida
socioeducativa;
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de
proteção;
 Situação de rua e mendicância;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de investimento na educação, principalmente visando
para daqui a dez (10) anos;
 Necessidade de atenção às mulheres;
 Necessita de ações que atendam às vulnerabilidades sociais;
 Necessidade de investimento na assitência social;
 Necessidade de infraestrutura nas estradas.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
educação;
 Necessidade de programas educacionais de ampliação;
 Necessidade de condições técnica, operacional e financeira das
Gestões responsáveis pela Educação e Assistência socia;
 Necessidade de política de Gênero;
 Necessidade de projeto de mobilidade.

6

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Precisamos de mais policiais, viaturas e qualidade desses profissionais.



Faltam policiais efetivos;



Precisamos de mais policiais e mais rondas.

6.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

7

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

7.1 LEITURA COMUNITÁRIA
RELATOR: EMILAY CARVALHO NASCIMENTO.
7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Precisamos do EJA e creches.
 Não temos acesso a cultura, precisamos que amplie a modalidade do
esporte.
 Falta um centro comunitário que não tem.
 Façlta incentivo para os jovens da comunidade que não tem.

7.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços de educação;
 Necessidade de projetos e programas de incentivo aos jovens;
 Necessidade de um centro comunitário;
 Necessidade de ações esportivas, culturais e de lazer.

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão
responsável pela cultura, esporte e lazer.

10ª REUNIÃO COMUNITÁRIA: ZONA RURAL

10º REUNIÃO COMUNITÁRIA
COMUNIDADES: ASSENTAMENTO LUÍS INÁCIO (NOVA JERUSALÉM,
COLÔNIA

DA

PAZ,

RIBEIRINHO,

GLEBA

28,

ESPERANÇA

VIVA,

PARAGONORTE, RIBEIRÃO, CAJUEIRO I, CAJUEIRO II, CACIMBÃO, BOM
JESUS DO ONÇA, SÃO JOÃO DO ONÇA, FORMOSA E AUTO CORACY).
DATA: 12 DE MARÇO DE 2020.
LOCAL: PARAGONORTE (ESCOLA JOSÉ DIMAX).
HORA: 8:30H ÀS 12:00H.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO LUÍZ INÁCIO

LOTEAMENTO COLÔNIA DA PAZ
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na colônia da paz; mesmo sendo construídas pelo orgão do INCRA, há
muitas casas em péssimas qualidades e na mesma também ainda se
encontra muitas taipa, também em situações precárias.
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade, precisamos de um programa de mais casas, há muitos
que estão aguardando nas casas do INCRA , por não terem condições
de construir.
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, nenhum
assentado na colônia da paz nunca recebeu o título.
 Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, há vários terrenos
que não estão sendo utilizados pelo agricultor.

 Existe falta de urbanização e iluminação nos postes e
também não existe limpeza das ruas na nossa comunidade.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de Regularização Fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
RELATOR: LUCIENE SANTOS COSTA
2.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Cada familia tem seu poço boca larga e alguns não tem poços
chegando a abastecer na casa do vizinho.
 Não há rede de abastecimento de água.
 Existe o meu poço é feito manual e não é de boa qualidade a água.
 Não há microsistemas de abastecimento de água – conjunto de obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com as
necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros.
 Não temos esgotamento sanitário, cada um tem que queimar seu lixo.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Não há qualidade de serviço de esgoto.
 Precisa criar uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas, precisamos.
 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam em
todas as ruas da comunidade;
 Há muitos pontos de alagamento que dá acesso a comunidade.
 É necessária a limpeza de canais, igarapés ou rios;
 Não temos gestão de resíduos sólidos;
 Não temos coleta seletiva;
 Existe interesse por parte da comunidade;
 Temos muitas dificuldades como falta de orientação de como reciclar o
lixo, falta de um lugar apropriado.
 Não há reciclagem de resíduos sólidos;
 Há

descarte

irregular

de

resíduos

sólidos

na

comunidade

especifícamente na área da escola, já foi feito um buraco para a
descartação de lixo da mesma.

2.1.3 PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Não existe rede de abastecimento;
 Não existe qualidade na água;
 Não existe microssistemas de abastecimento de água;
 Não existe esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgoto;
 Não existe drenagem e pavimentação;
 Necessidade de limpeza de canais, igarapés e rios;
 Não existe gestão de resíduos sólidos;
 Não existe coleta de resíduos sólidos;
 Não existe coleta seletiva e limpeza urbana.

2.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade da criação do Sistema de abastecimento de água;
 Ausência de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas de redes;
 Ausência de unidades de tratamento de resíduos sólidos para
reciclagem e destinação final;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Necessidade de estruturar de forma técnica, operacional e financeira o
órgão responsável pela coleta de lixo.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA
2.2.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada;
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas;
 Não há perda de diversidade genética;
 Há alteração no clima.
 Não há falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios)
devido aos agrotóxicos.

2.2.3 PROBLEMAS
 Necessita de programas de incentivo e fiscalização.

2.2.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade

de

estruturar

as

gestões

responsáveis,

técnica,

operacional e financeiramente;
 Necessidade de garantir a preservação da biodiversidade do
patrimônio natural e contribuir para seu conhecimento cintífico;
 Necessidade de criação e implementação de instrumentos e meios de
preservação e controle ambiental.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA
2.3.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são vômito diarréia, febre, dores
nos rins e outros como nódulos nos seios e diabétes.


Não existem unidades de saúde básica, a mais próxima fica a 20 km;

 Falta de um prédio na comunidade e falta apoio da secretaria de saúde
para a comunidade;
 Os serviços de saúde ofertados no bairro estão ruins, péssimo e
horrível, pois o mesmo não tem assistência de saúde na nossa
comunidade;


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
a

comunidade não tem acesso a esses equipamentos de saúde e
serviços, medicamentos de saúde e serviços, em casos mais graves de
emergencia e urgência, as pessoas precisam se deslocar para a cidade
mais próxima para atendimento.

2.3.3 PROBLEMAS
 Não existe serviço básico de saúde;
 Não existe unidade básica de saúde;
 Necessidades de melhoria nos poucos serviços ofertados;
 Insuficiência de médicos, medicamentos e consultas;
 Insuficiência de equipamentos de saúde.

2.3.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA
3.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte é feito através de ônibus e acontece duas vezes por
semana;
 Não temos transporte público na comunidade;
 Não sabemos se o transporte e regular;
 Não há pontos de ônibus suficientes na comunidade;
 O custo e benefício não compensam, pois não temos o acesso a esses
serviços, pagamos R$ 35,00 por passagem para locomover até
paragominas;
 Não temos ações educacionais de trânsito;
 Não temos ciclovias e ciclofaixas;
 Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PCD);
 A forma de transporte é feita através de motos, bicicletas, à pé e a
cavalo e carroça.

3.1.3 PROBLEMAS
 Não existe transporte público, apenas um coletivo privado;
 Transporte em situações precárias;
 Custo benefício elevado;
 Inexistência de ciclofaixas e ciclovias;
 Necessidade de acessibilidade;
 Não existem ações educacionais de trânsito.

3.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de maiores incentivos custeio e capital (investimento)
para transporte e mobilidade;

 Necessidade de projeto de transporte urbano;
 Necessidade de implantação de linha de transporte público
 Necessidade de projeto de acessibilidade;
 Necessidade de programa de educação de trânsito;
 Necessidade do Plano de Mobilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA
4.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Falta para a nossa comunidade apoio para os alunos que irão cursar o
ensino médio, falta à implementação do ensino médio na mesma;
 Existe escola suficiente, mas faltam reparos;
 A escola não é apropriada para receber a educação infantil, a mesma
também nao tem implantado o ensino médio, nem o EJA, e as estradas
que dão acesso à escola são precárias;
 Temos escolas suficientes, mas para daqui a dez anos não é
suficiente.
 Falta o EJA e cursos profissionalizantes.
 Não temos creches na comunidade;
 Não há diferença de emprego e renda, pois a mesma faz parte do
trabalho familiar;
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física e negligência;
 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços de educação, principalmento o
ensino médio, pois os alunos precisam se deslocar para ter acesso a
esses serviços, além de adaptação para ensino infantil e EJA;
 Necessidade de reforma nas escolas;
 Necessidade de infraestrutura nas estradas que dão acesso às
escolas;
 Necessidade de cursos profissionalizantes;
 Necessidade de programas de incentivos à mulheres;
 Necessidade de creche;
 Necessidade de fortalecimento da assitência social;
 Necessidade de programas de apoio às mulheres.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) na
assistência social e educação;
 Necessidade do Plano de Mobilidade;
 Ausência da política de gênero;
 Necessidade de ampliar o programa de assistência para a área rural.

5.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA.
5.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos segurança pública;



Não temos acesso ao serviço de segurança;



Há uma abordagem no ato do ocorrido



Não temos policiamento, é necessário.

5.1.3 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

5.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

6.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTÔNIO MARIA
RELATOR: JOSANIR CHAGAS DE MOURA.
6.1.2 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Falta para a nossa comunidade apoio para os alunos que irão cursar o
ensino médio, falta à implantação do ensino médio na mesma;
 Há escolas suficientes, mas faltam reparos.
 A escola não é apropriada para receber a educação infantil, a mesma
também nao tem implantando o ensino médio, ne o EJA, e as estradas
que dão acesso a escola são precárias.
 A cultura não tem investimento, pois o que prevalece é a cultura
familiar.
 Não temos espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade.
 Não temos incentivos culturais, patrimônios cultura e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais.
 Não tem políticas públicas voltadas para a juventude na nossa
comunidade.

6.1.3 PROBLEMAS
 Necessidade de implantação do ensino médio nas escolas, pois os
alunos se deslocam para terem acesso a este serviço nas cidades;
 Necessidade de reforma e ampliação das escolas para implantação de
educação infantil, ensino médio e EJA;
 Necessidade de infraestrutura nas estradas que dão acesso às
escolas;
 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer;
 Não existem incentivos culturais e agendas de cursos, torneios e
festivais;
 Não existem políticas públicas de incentivo voltadas à juventude.

6.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira das
secretarias;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO LUÍZ INÁCIO

LOTEAMENTO RIBEIRINHO
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA

MEDIADOR: ALVARO FRANK
RELATOR: JOÃO PEREIRA SILVA E JOSENILSON PEREIRA DA SILVA

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Exitem áreas alagadas na Rua Tabosa e no Ramal Samauma;



Muitas moradias precárias construídas de pau a pique e taipa;



Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade, principalmente na Rua Tabosa;



Existem moradias sem títulos de terras na comunidade;



Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade, no Ramal Samauma;



Existe falta de urbanização e iluminação pública ruas planejadas na
comunidade ribeirinha.



Na comunidade ribeirinha nao ha registro de imóvel- lote em cartório.

1.1.2 PROBLEMAS


Déficit e/ou inadequação de moradia.



Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Desemprego ou baixa renda salarial;
 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura
para ampliar a rede de serviço e infraestrutura.
 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à
regularização e financiamentos;
 Ausência de Regularização fundiária;
 Ausência de programas habitacionais para baixa renda.

2

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
MEDIADOR: ALVARO FRANK
RELATOR: JOÃO PEREIRA SILVA E JOSENILSON PEREIRA DA SILVA.

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O abastecimento de água vem da nascente;
 Não há rede de abastecimento de água.
 Não há microssistemas de abastecimento de água – conjunto de obras,
istalações e serviços destinados a produzir e distribuir água a toda a
comunidade, em qualidade e quantidade conpatíveis com

as

necessidades da população, para fins de uso doméstico, serviços
públicos e outros.
 Não temos esgotamento sanitário, cada um tem que queimar seu lixo.
 Não temos rede de coleta de esgoto.
 Não temos estação de tratamento do esgoto.
 Não há qualidade de serviço de esgoto.
 Precisa criar uma rede de esgotamento sanitário.
 Não temos drenagem urbana e pavimentação nas ruas;
 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas ficam no
Ramal Raimundo Tabosa;
 Há muitos pontos de alagamento na comunidade;
 É necessária a limpeza de canais, igarapés ou rios;
 Não temos gestão de resíduos sólidos;
 Não temos coleta seletiva;
 Existe interesse por parte da comunidade;
 Temos dificuldade para acesso na comunidade;
 Não há reciclagem de resíduos sólidos;
 Há descarte irregular de resíduos sólidos na beira da estrada.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe rede pública de abasteceimento de água, a água utilizada é
de uma neascente;
 Não existe microssistema de abastecimento de água;
 Não existe esgotamento sanitário, coleta e tratamento;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Não existe gestão de resíduos sólidos;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
MEDIADOR: ALVARO FRANK
RELATOR: JOÃO PEREIRA SILVA E JOSENILSON PEREIRA DA
SILVA
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada;
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas;
 Não há perda de diversidade genética;
 Há alteração no clima.
 Não há falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios);

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
MEDIADOR: ALVARO FRANK
RELATOR: JOÃO PEREIRA SILVA E JOSENILSON PEREIRA DA
SILVA
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são tuberculose, leishmaniose,
hanseníase e alergias;


Não existem unidades de saúde básica;

 Falta de um prédio na comunidade e falta apoio da secretaria de saúde
para a comunidade;
 Não temos nenhum tipo de atendimento de saúde na comunidade;


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações.

2.3.2 PROBLEMAS
Não existem unidades básicas de saúde;
Não existem serviços de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ALVARO FRANK
RELATOR: JOÃO PEREIRA SILVA E JOSENILSON PEREIRA DA
SILVA
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos transporte na comunidade;



Não sabemos se o transporte e regular;



Não temos ações educacionais de trânsito;



Não temos ciclovias e ciclofaixas;



Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PNE);



Não temos forma de transporte, pois não se aplica por se tratar de uma
zona rural.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe transporte público, apenas um privado;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ALVARO FRANK
RELATOR: JOÃO PEREIRA SILVA E JOSENILSON PEREIRA DA SILVA
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Falta para a nossa comunidade apoio para os alunos, infaestrutura,
caixa d’água no chão, geladeira está velha o freezer com o fundo
enferrujado, fogão sem o forno e alguns alunos bebendo água em
garrafas pet;
 Há necessidade de maiores profissionais para o ensino fundamental,
médio, EJA e cursos profissionalizantes;
 Não temos creches na comunidade;
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física e negligência;
 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.
5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de mais investimento na educação;
 Necessidade de profissionais, fundamental, médio e EJA;
 Não existe creche;
 Necessidade de fortalecimento da assitência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO LUÍZ INÁCIO

LOTEAMENTO ESPERANÇA VIVA
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA

MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não exitem áreas alagadas na comunidade;
 Muitas moradias precárias no assentamento Luís Inácio e nos lotes
agrícolas na área urbana;
 Existe mais de uma família morando na mesma residência no
assentamento Esperança Viva lotes agrícolas;
 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade;
 Existe falta de urbanização e iluminação pública ruas planejadas no
assentamento Luís Inácio e Esperança Viva.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos abastecimento de água na comunidade;
 O abastecimento as vezes e feito através de cacimba;
 Não há esgotamento sanitário;
 Não temos rede de coleta de esgoto;
 Não há estação de tratamento de esgoto;
 Não temos qualidade de serviço de esgoto;
 Precisamos contruir poços e um sistema de abastecimento de água;
 Não temos drenagem e pavimentação urbana na comunidade;
 Temos alagamento nas principais estradas e vias de acesso;
 E necessária limpeza de canais, rios e igarapés na comunidade;


A gestão de resíduos sólidos e feito através da queima de lixos;

 Não temos coleta domiciliar na comunidade;
 Não temos coleta seletiva na comunidade;
 Temos interesse, pois precisamos de um local para descarte do lixo;
 Faltam locais de destino do lixo produzido no assentamento;
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Abastecimento feito através de cacimba;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;

 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada;
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas;


Há perda de diversidade genética;

 Há alteração no clima.
 Não há falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios);

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As

principais

doenças

na

comunidade

são

virose,

gripe

e

leishmaniose;


Não existem unidades de saúde básica;

 Falta uma unidade estratégica de saúde básica na comunidade;
 Não temos nenhum tipo de atendimento de saúde na comunidade;


Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

aos

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas;
 Não existem unidades básicas de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE,
TRÂNSITO E ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte é feito através de cavalos e motocicletas;
 Não temos qualidade no acesso de transporte, pois nao dão acesso ao
interior da comunidade;
 O transporte não é regular;
 O custo e benefício compensa em razão à distância da cidade a
comunidade, mas é de péssima qualidade;
 Não temos ações educacionais de trânsito;
 Não temos ciclovias e ciclofaixas;
 Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PCD);
 A forma de transporte é feita através de motos e bicicletas.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe acesso a transporte público, o transporte é feito por cavalos
e motocicletas;
 Custo benefício da passagem elevado
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares na comunidade;
 Há escola, mas faltam muros;
 O mais urgente é o EJA, precisamos do EJA e de educação de jovens
e adultos;
 Não temos creches na comunidade;
 Não temos tem diferença salarial, pois são familias que trabalham
juntas;
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física,psicológica e negligência;
 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual;
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de
proteção;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessário o muro da escola;
 Necessidade de ampliação das modalidades, como EJA;
 Não existe creche;
 Necessidade de fortalecimento da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessária reforma das escolas;
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
para a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

5.

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


Não temos segurança nenhuma em nossa comunidade;



A abordagem é feita em toda área do assentamento;

5.1.2 PROBLEMAS


Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.



Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.



Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega
os serviços de segurança.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS


Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).



Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

6.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares;
 Temos escolas suficientes, mas faltam muros;
 Há necessidade de maiores profissionais para o ensino fundamental,
médio, EJA e cursos profissionalizantes;
 A cultura não tem investimento, pois o que prevalece é a cultura
familiar.
 Não temos espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade.
 Não temos incentivos culturais, patrimônios cultura e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais.
 Precisamos de orportunidades de cursos e outros no apoio a cultura
dos jovens.

6.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Faltam muros nas escolas;
 Necessidade de profissionais, ensino fundamental, ensino médio e
EJA;
 Não existe investimento à cultura;
 Não existe espaços destinados à cultura, esporte e lazer;
 Necessidade de cursos profissionalizantes e oportunidades de primeiro
emprego.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO LUÍZ INÁCIO

LOTEAMENTO PARAGONORTE
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA

MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE MOURA LIMA.

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Existem áreas de risco no Rio Prego, márgens do corrego da lagoa,
que cruza a vila, rua de acesso a escola;
 Muitas moradias precárias dentro da propria vila e aos arredores;
 Existe mais de uma família morando na mesma residência em alguns
pontos da vila;
 Existem moradias sem títulos de terras em todo o assentamento


Em alguns pontos existem falta de urbanização e iluminação pública
nas ruas;

 Não existem registro em cartório de imóvel no Paragonorte e regiões.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE
MOURA LIMA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos abastecimento de água na comunidade;
 A distribuição da água e feita por poços artesianos necessitando de
melhorias;
 O sistema de abastecimento de água da vila precisa ser gerenciado
pela SANEPAR;
 Não há esgotamento sanitário;
 Não temos rede de coleta de esgoto;
 Não há estação de tratamento de esgoto;
 Não temos qualidade de serviço de esgoto;
 Precisa contruir um sistema de esgoto sanitário;
 Não temos drenagem e pavimentação urbana na comunidade;
 Temos alagamento nas principais estradas e vias de acesso;
 E necessária limpeza de canais, rios e igarapés na comunidade;


A gestão de resíduos sólidos e feito através da queima de lixos;

 Não temos coleta domiciliar na comunidade;
 Não temos coleta seletiva na comunidade;
 Temos interesse, pois precisamos de um local para descarte do lixo,
precisamos de politicas públicas voltadas a zona rural;

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Necessidade de construção de mais poços artesianos de qualidade;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Não existe gestão de resíduos sólidos;
 Não existe coleta domiciliar;
 O lixo é queimado a céu aberto;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos de qualidade;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão deresíduos sílidos;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: JURANDI TEIXEIRA MELO
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada;
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas;
 Há perda de diversidade genética;
 Há alteração no clima.
 Não há falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios).

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE MOURA
LIMA.
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 As principais doenças na comunidade são febre, gripes, micoses,
alergias,

verminoses,

dengue,

sarampo,

diarréia,

catapora,

hipertensão, doenças psicológicas e doenças respiratórias;


Não existem unidades de saúde básica, poré esta sendo reformada
uma residência particular para o atendimento (Reivindicamos uma UBS
com urgência)



Não temos unidade de saúde na comunidade

 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
porém

tem uma ACS que não consegue atender a demanda de toda a
comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE MOURA
LIMA.
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte é irregular;
 Não temos qualidade de transporte na comunidade, somente o coletivo
(particular) que não consegue atender toda a demanda.
 O transporte não é regular;
 Não temos ações educacionais de trânsito;
 Não temos ciclovias e ciclofaixas, são necessárias.
 Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PCD);
 A forma de transporte é feita através de carros, motos, bicicletas e a
pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Transporte irregular;
 Transporte sem qualidade e irregular;
 Não existem ações educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE MOURA
LIMA.
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares precisando melhorar em alguns
aspectos;
 Há escolas suficientes;
 O acesso aos equipamentos são insuficientes, quanto à matriculas na
educação

infantil

e

fundamental

são

suficientes,

o

EJA

e

profissionalizantes não temos;
 Precisamos de uma quadra poliesportiva e construção de uma UBS,
academias ao ar livre, limpeza das ruas regularmente, campanhas de
vacinação, 10 km de asfalto, iluminação pública e outro ACS.
 Há diferença salarial, situação das mulheres precária.
 Temos acesso a vagas, qualificação e acesso a creches
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física,psicológica e negligência;
 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual;
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de
proteção;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

5.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias no sistema de educação;
 Não existe EJA e profissionalizante;
 Necessidade de uma quadra poliesportiva;
 Necessidade de construção de uma UBS e campanhas de vacinação;
 Não existem academias ao ar livre;
 Necessária limpeza das ruas regularmente;
 Não existe pavimentação urbana e outro ACS;
 Necessidade de fortalecimento da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços de educação;
 Necessidade de queipamentos de esporte e lazer;
 Necessidade de projetos de incentivo à limpeza urbana;
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

5

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE MOURA
LIMA.
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos segurança nenhuma em nossa comunidade;
 O policiamento e realizado pela propria população local.
 Não existe abordagem na comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.
 Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.
 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda
sobrecarrega os serviços de segurança.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

6

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: MARIA NOENIA DOS SANTOS E VALDEMAR DE MOURA LIMA.
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares, precisando apenas melhorar
alguns aspectos;
 Temos escolas suficientes;
 Há necessidade de maiores profissionais para o ensino fundamental,
médio, EJA e cursos profissionalizantes;
 A cultura não tem investimento precisamos de um local adequado
destinado a cultura, esporte e lazer;
 Não temos espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade;
 Não temos incentivos culturais, patrimônios cultura e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais;
 Não existe nenhum projeto destinado à juventude da comunidade.

6.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias nos serviços de educação;
 Necessário aumentar o número de profissionais para o fundamental,
médio, EJA e cursos profissionalizantes;
 Não existe investimento na cultura;
 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer;
 Não existem projetos de apoio à juventude.
6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO LUÍZ INÁCIO

LOTEAMENTO COLÔNIA RIBEIRÃO
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA

MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem áreas de risco ou alagadas na comunidade.
 Muitas moradias precárias no assentamento Luis Inácio e lotes
agrícolas.
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade
 Existem moradias sem títulos de terras em todo o assentamento
 Em alguns pontos existem falta de urbanização e iluminação pública no
assentamento Luís Inácio e na vila Ribeirão

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.

2.

GRUPO

TEMÁTICO

–

SANEAMENTO,

MEIO

AMBIENTE E SAÚDE.
2.1 LEITURA COMUNITÁRIA - SANEAMENTO
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos abastecimento de água na comunidade;
 Não há esgotamento sanitário;
 Não temos rede de coleta de esgoto;
 Não há estação de tratamento de esgoto;
 Não temos qualidade de serviço de esgoto;
 Precisa contruir um sistema de esgoto sanitário;
 Não temos drenagem e pavimentação urbana na comunidade;
 Temos alagamento nas principais estradas e vias de acesso;
 E necessária limpeza de canais, rios e igarapés na comunidade;


A gestão de resíduos sólidos e feito através da queima de lixos;

 Não temos coleta domiciliar na comunidade;
 Não temos coleta seletiva na comunidade;
 Temos interesse, pois precisamos de iniciativa pública;
 Faltam informação e mecanismo público.
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos
 Os locais de descarte são em beira de estradas e em áreas próximas
como beira do rio.

2.1.2 PROBLEMAS
 Não existe abastecimento de água;
 Não existe esgotamento sanitário;
 Não existe esgoto e tratamento;
 Não existe drenagem e pavimentação urbana;
 Exsite alagamento nas principais vias de acesso;
 Canais, rios e igarapés polluídos;
 Não existe gestão de resíduos sólidos, lixa queimado a céu aberto;
 Não existe coleta domiciliar, nem coleta seletiva, porém existe o
interesse da comunidade;
 Não existe acesso a informações;
 Descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular através de projetos e ações o uso e
reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada;
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas;


Há perda de diversidade genética;

 Há alteração no clima.
 Não há falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios);

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


As principais doenças na comunidade são viroses e gripe



Faltam unidades de saude básica e assitência básica.

 Falta unidade de saúde básica e ACS
 Os serviços de saúde são péssimos e quase não tem;


Não temos unidade de saúde na comunidade

 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
porém

tem uma ACS que não consegue atender a demanda de toda a
comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas;
 Não existem unidades básicas de saúde;
 Não existe qualidade nos serviços de saúde.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.

3.

GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 O transporte é feito através de motocicletas e cavalos.
 Não temos qualidade de transporte na comunidade, estamos sem
acesso ao ônibus.
 O custo e beneficio compensa, pois é o unico transporte na
comunidade, devido a distancia percorrida.
 O transporte não é regular;
 Não temos ações educacionais de trânsito;
 Não temos ciclovias e ciclofaixas, são necessárias.
 Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PCD);
 A forma de transporte é feita através de moto ou a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Não existe linha de transporte público, apenas particular;
 Não existe regularidade do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4.

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares precisando melhorar em alguns
aspectos;
 Há escolas suficientes, mas precisam melhorar os muros.
 O acesso aos equipamentos são insuficientes, quanto à matriculas na
educação

infantil

e

fundamental

são

suficientes,

o

EJA

e

profissionalizantes não temos;
 Não há diferença salarial, pois o trabalho é familiar
 Não temos acesso à vagas, qualificação e acesso a creches
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Violência física, psicológica e negligência;
 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual;
 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de
proteção;
 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia.
 Abandono; vivência de trabalho infantil;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

4.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhoria nos serviços de educação;
 Necessidade de muros nas ecolas;
 Não existe EJA e profissionalizante;
 A renda é feita através de trabalho familiar;
 Necessidade de fortalecimento da assistência social.

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
para a rural;
 Necessidade de apoio aos empreendedores;
 Necessidade de escola técnica;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

5.

GRUPO TEMÁTICO – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE.

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES

5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares, precisando apenas melhorar
alguns aspectos.
 Temos escolas suficientes
 Há necessidade de maiores profissionais para o ensino fundamental,
médio, EJA e cursos profissionalizantes;
 A cultura não tem investimento precisamos de um local adequado
destinado a cultura, esporte e lazer.
 Não temos espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade.
 Não temos incentivos culturais, patrimônios cultura e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais.
 Não existe nenhum projeto destinado à juventude da comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens;
 Necessidade de programas de esporte;
 Não existe investimento à cultura, esporte e lazer, tampouco espaços
destinados;
 Necessidade de locais para atividades;
 Necessidade de creches.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de escola técnica, programas de incentivo ao primeiro
emprego, jovem aprendiz etc.
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

COMUNIDADE: ASSENTAMENTO LUÍZ INÁCIO

LOTEAMENTO VILA FORMOSA
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1.1

LEITURA COMUNITÁRIA

MEDIADOR: ANTONIO MARIA BARBOSA
RELATOR: BRUNO DE JESUS LIMA.
1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não existem áreas de risco ou alagadas em casas que possuem riscos
de enchurradas nas casas de baixo nível;
 Muitas moradias precárias e casas sem saneamento básico que ainda
foss
em privado próximo de poços que podem se contaminar e também não
há coleta de lixo seletiva nem sistema de abastecimento de água de
qualidade
 Existe mais de uma família morando na mesma residência na
comunidade
 Existem moradias sem títulos de terras em áreas que ainda não foram
regularizadas pelos orgãos competentes
 Não possuimos lotes, subutilizados ou não utilizados.


Em alguns pontos existem falta de urbanização e iluminação pública,
falta contrução e execução de projetos.

1.1.2 PROBLEMAS
 Déficit e/ou inadequação de moradia.
 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade;
 Moradias sem título.

1.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de programas habitacionais de apoio à população de baixa
renda;
 Ausência regularização fundiária.
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GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO.
MEDIADOR: ANTONIO MARIA BARBOSA.
RELATOR: BRUNO DE JESUS LIMA.
2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos abastecimento de água na comunidade;
 Não há esgotamento sanitário;
 Não temos rede de coleta de esgoto;
 Não há estação de tratamento de esgoto;
 Não temos qualidade de serviço de esgoto;
 Em algumas residências possuem fossa e em outras residências o
descarte é feito em terrenos baldios;
 Precisamos de construção de rede de coleta de esgoto na comunidade;
 Não temos drenagem e pavimentação urbana na comunidade;
 Temos alagamento nas vicinais e ruas da zona rural do municipio;
 Não é necessária limpeza de canais, rios e igarapés na comunidade;


Muitos lixos são descartados de forma errada próximo dos rios
estradas ou ate mesmo nos fundos dos quintais das residências;

 Não temos coleta domiciliar na comunidade;
 Não temos coleta seletiva na comunidade;
 Temos interesse, mas falta a concientização das pessoas por parte da
construção de projetos;
 Precisamos de local adequado, orientação por profissionais de
saneamento básico, pois não temos;
 Faltam informação e mecanismo público.
 Não temos reciclagem de resíduos sólidos
 Há locais de descarte dos resíduos sólidos nas beiras dos rios, fundo
de quintais e ruas da comunidade.

2.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de ampliação dos serviços urbanos de abastecimento
para a área rural;
 Não existe rede de tratamento de esgoto;
 Não exite drenagem e pavimentação urbana;
 Rio poluído;
 Falta regularização da coleta de lixo, para que seja mais frequente;
 Inexistência de coleta seletiva;
 não existe reciclagem;
 descarte irregular dos resíduos sólidos.

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de construção de mais poços artesianos;
 Necessita ampliar a rede de abastecimento, tratamento e distribuição
de água, dentro das comunidades;
 Ausência de implantação de esgoto nas áreas desprovidas de redes;
 Necessidade de implementação de gestão eficiente do sistema de
limpeza urbana;
 Necessidade de implementar o tratamento e a disposição final
ambientalmente adequados;
 Necessidade de estimular o uso e reciclagem de resíduos sólidos;
 Centralização das atividades de limpeza urbana;
 Ausência de estrutura técnica, operacional e financeira da gestão.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA BARBOSA
RELATOR: BRUNO DE JESUS LIMA
2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não há crescimento demográfico rápido;
 Não há urbanização acelerada;
 Há desmatamento;
 Existe poluição de igarapés rios, lagos e represas;


Há perda de diversidade genética;

 Há alteração no clima.
 Há falta arborização/áreas verdes, poluição (sonora, ar e rios);

2.2.2 PROBLEMAS
 Crescimento demográfico acelerado;
 Dematamento;
 Poluição.

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 usência de programas que garantam aproveitamento dos recursos
naturais de forma ecologicamente equilibrada;
 Necessidade de programas de combate a qualquer atividade poluidora
ou potencialmente poluidora que não estejam de acordo com as
normas legais;
 Necessidade de implantação de atividades de educação ambiental;
 Necessidade de estabelecer-se normas, critérios e limites para a
exploração dos recursos naturais;
 Necessidade de capacitação técnica, operacional e financeira dos
gestores e agentes ambientais.

GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE.
2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE
MEDIADOR: ANTONIO MARIA BARBOSA
RELATOR: BRUNO DE JESUS LIMA
2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS


As principais doenças na comunidade são viroses, hipertensão e
doenças psicológicas.



Falta de profissionais de saúde como técnicos de saúde, médicos,
dentistas e um acompanhamento psicológico e falta de medicamento;

 Não está sendo oferecido serviço algum de saúde na comunidade.
 Os serviços de saúde são péssimos e quase não tem;


Não temos unidade de saúde na comunidade

 Há

inexistência

de

equipamentos

de

saúde,

acesso

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,

aos
porém

tem uma ACS que não consegue atender a demanda de toda a
comunidade.

2.3.2 PROBLEMAS
 Insuficiência de serviços, médicos, medicamentos e consultas.

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade investimentos para a saúde;
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria responsável pela saúde;
 Centralização dos serviços na área urbana, necessita de extensão dos
serviços.
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GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E
ACESSIBILIDADE.

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA BARBOSA
RELATOR: BRUNO DE JESUS LIMA

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Temos o ônibus que faz horários uma vez ao dia para a cidade (sede)
o restante é atraves de motos e carros particulares;
 O único transporte que existe em nossa comunidade é para transportar
os alunos das escolas;
 Na escola rural não existe a oferta desse benefício;
 Não temos pontos suficientes de ônibus;
 O custo beneficio não vale a pena, mas é o único transporte que
temos;
 O transporte não é regular;
 Não temos ações educacionais de trânsito;
 Não temos ciclovias e ciclofaixas, são necessárias.
 Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade
(idoso/PCD);
 O meio de transporte na zona rural e feito através de carros, motos,
bicicletas e a pé.

3.1.2 PROBLEMAS
 Existência de apenas um transporte para transportar os alunos, esse
mesmo ônibus serve para toda a comunidade;
 Insuficiência de pontos de ônibus;
 Custo benefício elevado da passagem;
 Não existe qualidade no seviço do transporte;
 Inexistência de seviços educacionais de trânsito;
 Não existe acessibilidade.

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Ausência de um projeto de transporte urbano;
 Ausência do Plano de Mobilidade;
 Ausência de ações educacionais de trânsito;
 Ausência de um projeto de acessibilidade.

4

GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA DE
GÊNERO (EDUCAÇÃO E SAÚDE - TRANSVERSALIDADE).

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA BARBOSA
RELATOR: BRUNO DE JESUS LIMA

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Na zona rural os alunos e funcionários estão sendo prejudicados
devido a falta de transporte e estradas de boas condições;
 Há escolas suficientes, mas precisam melhorar os muros.
 Quanto ao critério de acesso aos equipamentos e serviços/matrículas,
faltam livros literarios, salas adequadas, materiais de pesquisas para o
laboratorio e internet na comunidade.
 O mais urgente é internet, computadores, livros literários;
 Na comunidade existe a banda marcial, mas nao tem apoio da secult
do município em parte de técnicos;
 Há diferença salarial com toda certeza;
 Não temos acesso a vagas, qualificação e acesso a creches
 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social (exclusão ou
risco) na comunidade;
 Falta de investimento na assistência social.
 A violência doméstica não é um problema no município.

4.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de transporte para locomoção dos alunos e melhoria nas
estardas;
 Necessidade de construção de muros nas escolas;
 Não existe acesso a: internet, cumputadore e livros literários;
 Não existe apoio à secretaria de cultura;
 Existe diferença salarial;
 Não exsite acesso à vagas, qualificação e acesso a creches;
 Necessário o fortalecimento da assistência social.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Necessidade de extensão dos programas e projetos da área urbana
par a rural;
 Ausência de política de gênero;
 Ausência de investimento suficiente para a educação, saúde e
assistência social.

5

GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA

5.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
5.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Não temos segurança nenhuma em nossa comunidade, está muito a
desejar, estamos na espera da implementação de segurança pública
na zona rural;
 Não temos policiamento na comunidade;
 Não existe abordagem na comunidade.

5.1.2 PROBLEMAS
 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana.
 Faltam policiais capacitados para oferecer a segurança.
 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda
sobrecarrega os serviços de segurança.

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento).
 Falta capacitação de policiais para atender a demanda com eficácia e
efetividade no bairro.

6

GRUPO

TEMÁTICO

–

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
6.1 LEITURA COMUNITÁRIA
MEDIADOR: ANTONIO MARIA
RELATOR: TIAGO FERREIRA NERES
6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS
 Os serviços de educação são regulares, precisando apenas melhorar
alguns aspectos.
 Temos escolas suficientes, porém façta adequar os muros.
 Há necessidade de maiores profissionais para o ensino fundamental,
médio, EJA e cursos profissionalizantes;
 A cultura não tem investimento precisamos de um local adequado
destinado a cultura, esporte e lazer.
 Não temos espaços destinados à cultura, esporte e lazer na
comunidade.
 Não temos incentivos culturais, patrimônios cultura e/ou agenda de
cursos, torneios ou festivais.
 Não existe nenhum projeto e cursos destinados à juventude da
comunidade.

6.1.2 PROBLEMAS
 Necessidade de melhorias na educação;
 Não existe investimento na cultura;
 Não existe espaços destinados à cultura, esporte e lazer;
 Falta incentivos através de projetos, principalmente para os jovens.

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS
 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento);
 Necessidade de estruturação técnica, operacional e financeira da
secretaria;
 Necessidade de programas de incentivos culturais aos jovens;
 Centralização das atividades no área urbana.

