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T1 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.1  LEITURA COMUNITÁRIA 

        RELATOR: MARIA MARCELINA 

 

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há moradias sem qualidade e habitação precária na comunidade Jardim 

Atlântico. 

 É importante ter mais habitações na comunidade. 

 Não há famílias morando na mesma casa na comunidade Jardim 

Atlântico. 

 Não existe cohabitação, mais de uma família morando na mesma 

residência (segundo 1 participante). 

 No próprio bairro há inumeras pessoas que relatam que não possuem 

documentos em suas casas.  

 



 
 
                                                                                        
 

 

 Existem lotes vazios, subutilizados ou não utilizados na Avenida dos 

Pioneiros. 

 No bairro Jardim Atlântico, na Rua Santa Rita falta iluminação pública. 

 

1.1.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

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;  

 Falta documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.1 LEITURA COMUNITÁRIA 

        RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO 

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade Laércio Cabeline, existe habitação precária e moradia 

sem qualidade. 

 Há cohabitação, mais de uma familia morando na mesma residência. 

 Há moradia sem título de terras. 

 Há lotes vazios, subutilizados no bairro Laércio Cabeline. 

 Falta Urbanização ou infraestrutura no bairro Laércio Cabeline. 

 Falta iluminação pública e asfaltamento. 

  

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 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

1.GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.1 LEITURA COMUNITÁRIA 

          RELATORES: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

1.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Na comunidade nao existe aáreas alagadas ou áreas de risco. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, pois as mesmas 

foram adquiridas por terceiros. 

 Existem poucos lotes vazios e subsidiados no Jardim das Serrarias e uma 

grande demanda vazia. 

 Faltam urbanização e infraestrutura Jardins e outros. 

 

1.1.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.2 LEITURA COMUNITÁRIA 

     RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO 

1.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Iluminação pública não é boa. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade. 

 Existem poucos lotes vazios e subsidiados no bairro. 

 Faltam urbanização e infraestrutura. 

 

1.2.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura. 

 Falta documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.3  LEITURA COMUNITÁRIA 

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

1.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade Ouro Preto, existe habitação precária e moradia sem 

qualidade. 

 Há alagamento na rua Bom Sucesso. 

 Existem poucos lotes vazios. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade. 

 Sem iluminação pública e sem asfalto. 

 Existem poucos lotes vazios e subsidiados na comunidade. 

 Faltam urbanização e infraestrutura nas ruas.  

 

1.3.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.3.3 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 temos documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.4  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: REGINALDO REIS 

1.4.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade, existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Existem poucos lotes vazios. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade. 

 Existem poucos lotes vazios e subsidiados no bairro. 

 Faltam urbanização e infraestrutura e ruas planejadas. 

 

1.4.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.4.3 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. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.5  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

1.5.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade Jaderlândia, existe habitação precária e moradia sem 

qualidade. 

 Existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros). 

 Existem poucos lotes vazios. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, a maioria das 

casas o valor é muito alto para regularizar. 

 Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade. 

 Existem postes em toda a cidade, porém a iluminação pública deixa a 

desejar, temos que pagar todo mês uma taxa abusiva mesmo sem utilizar 

e tem muitas ruas sem asfalto. 

1.5.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade. 

 

1.5.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura para área rural. 

 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à 

regularização e financiamentos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.6  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

 

1.6.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há moradias sem qualidade e habitação precária nas margens do 

corrego.  

  Há famílias morando na mesma casa nas margens do corrego. 

 Não há cohabitação, mais de uma família morando na mesma residência. 

 No próprio bairro há inumeras pessoas que relatam que não possuem 

documentos em suas casas no bairro Camboatã.  

 Existem lotes vazios, subutilizados ou não utilizados nas margens do 

corrego. 

 No bairro falta asfalto. 

 No bairro Camboatã falta mais de 700 imóveis a serem registrados. 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

1.6.2 PROBLEMAS 

 Inexistência de um programa e reforma e adaptação para melhoria 

habitacional. 

 

1.6.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da gestão 

municipal para promover um programa habitacional de reforma, 

adaptação e de Regularização Fundiaria, para viabilizar a produção de 

novas moradias e lotes urbanizados, a fim de atender à demanda 

constituída por novas famílias, com vistas, à redução do déficit 

habitacional. 

 A Gestão municipal não tem promovido a melhoria das condições de 

habitabilidade nas moradias já existentes, considerando a salubridade, a 

segurança, a infraestrutura e o acesso aos serviços e equipamentos 

urbanos. 

 Não existe uma ocupação do território urbano de forma harmônica com 

áreas diversificadas, através de políticas habitacionais integradas com as 

demais políticas, em especial as de desenvolvimento urbano, mobilidade, 

geração de emprego e renda, sociais e ambientais. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.7  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

1.7.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não há áreas de risco na comunidade, áreas alagadas, ribanceiras e 

outros. 

 Não há habitação precária ou sem moradia na comunidade, 

 Existe mais de uma familia morando na mesma residência. 

 Existem moradias sem títulos de terra. 

 Falta urbanização e infraestrutura, postes de iluminação e ruas 

planejadas no bairro. 

 

1.7.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 Faltam urbanização e infraestrutura no bairro, iluminação pública e 

asfaltamento. 

 Necessidade de títulos de terra para moradores no bairro. 

 

1.7.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da secretaria 

responsável pela questão fundiária. 

 Falta um maior fomento para as ações em conjunto com o a União, 

Estado, e os agentes do Sistema Nacional de Habitação, espacialmente a 

Caixa Econômica Federal, estimulando a participação da iniciativa privada 

na produção de lotes urbanizados e de novas moradias, em especial as 

de interesse social;. 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 Não se tem assistência técnica e jurídica para a comunidade de baixa 

renda de ocupações irregulares, visando à regularização de ocupações 

consolidadas e o estabelecimento de critérios para titulação de 

propriedades aos seus ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.8  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: MARLENE COELHO 

1.8.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade, não existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Na comunidade não existe aáreas alagadas ou áreas de risco. 

 Não há mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Não existem moradias sem títulos de terras na comunidade, pois as 

mesmas foram adquiridas por terceiros. 

 Não existem lotes vazios e subsidiados no bairro  

 Faltam urbanização e infraestrutura  e falta asfalto. 

 Não há registro de lotes de imóveis na  comunidade. 

 

1.8.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 Regularização Fundiária 

 

1.8.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da gestão 

municipal para promover um programa habitacional de reforma, 

adaptação e de Regularização Fundiaria, para viabilizar a produção de 

novas moradias e lotes urbanizados, a fim de atender à demanda 

constituída por novas famílias, com vistas, à redução do déficit 

habitacional. 

 A Gestão municipal não tem promovido a melhoria das condições de 

habitabilidade nas moradias já existentes, considerando a salubridade, a 

segurança, a infraestrutura e o acesso aos serviços e equipamentos 

urbanos. 



 
 
                                                                                        
 

 Não existe uma ocupação do território urbano de forma harmônica com 

áreas diversificadas, através de políticas habitacionais integradas com as 

demais políticas, em especial as de desenvolvimento urbano, mobilidade, 

geração de emprego e renda, sociais e ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.9  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

 

1.9.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há moradias sem qualidade e habitação precária na comunidade Morada 

do Sol. 

 Há moradias com muitas rachaduras. 

 É importante ter mais habitações na comunidade. 

 Há famílias morando na mesma casa na comunidade Morada do Sol. 

 No bairro falta urbanização e infraestrutura. 

 Falta reguralização fundiária no bairro Morada do Sol. 

 

1.9.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.9.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura. 

 Inexiste um Plano Muncicipal de Regularização Fundiária. 

 



 
 
                                                                                        
 

 COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
 
 
1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.10  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

1.10.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade não há moradias de risco (áreas alagadas, ribanceiras e 

outros). 

 Temos habitações precárias devido a má construção e materiais de 

péssima qualidade. 

 Há mais de uma família morando na mesma residência na comunidade 

Morada dos Ventos. 

 Não há moradias sem títulos de terra na comunidade. 

 Não há lotes vazios e subutilizados na comunidade. 

 Precisamos de urbanização e infraestrutura (poste, iluminação e ruas 

planejadas). 

 Existe registro de imóvel- lote registrado em cartório na comunidade, 

recebemos logo após o término do financiamento na morada dos Ventos. 

. 

1.10.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.10.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura. 

 Falta documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

ERMEDATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

1.  GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.11  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

 

1.11.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não há moradias em áreas de risco na comunidade. 

 Há habitação precária ou moradia sem qualidade, Nagibão I e na última 

rua do Nagibão II. 

 Há cohabitação, mais de uma família morando na mesma residência.  

 No próprio bairro há inumeras pessoas que relatam que não possuem  

documentos em suas casas.  

 Existem lotes vazios, subutilizados ou não utilizados em todas as ruas. 

 Existe urbanização e iluminação prública, porém faltam melhorias. 

1.11.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.11.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura. 

 Falta documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.12  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATORES: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

1.12.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na Rua Amador Peres existem áreas de risco (áreas alagadas, 

ribanceiras e outros) 

 Em grande parte da comunidade, existem habitações precárias e sem 

qualidade. 

 Em toda a comunidade esciste cohabitação, mais de uma família 

morando na mesma residência. 

 Em todo o bairro Nagibão não temos títulos de terras definitivos o bairro 

nao está registrado. 

 Há lotes vazios, subutilizados no bairro especificamente na Santa Rosa: 

prédios vazios. 

 Falta Urbanização ou infraestrutura somente nas ruas principais. 

 

1.12.2 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. 

 

1.12.3 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 temos documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

1.GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.13 LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

 

1.13.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há moradias sem qualidade e habitação precária na vila cabral (Pres, 

Humberto). 

 Há moradias em área de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros). 

(Pres. Humberto). 

 Há famílias morando na mesma casa na comunidade na maioria da Vila 

Cabral e em alguns lugares da comunidade (Pres.Humberto). 

 Em todo o bairro, a Vila Cabral não tem títulos, somente títulos de posse, 

dado através de ordem judicial decorrente de dívida trabalhista 

(Pres.Humberto) 

 Existem poucos lotes vazios, subutilizados ou não utilizados na Vila 

Cabral falta infraestrutura e planejamento (Pres. Humberto). 

 Não há registro de imóvel- lote registrado em cartório em todo o bairro. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

1.13.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

1.13.3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.14 LEITURA COMUNITÁRIA 

            RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

1.14.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na Rua Paraíso, Rua São francisco, Rua da Silva, Bairro JK, e rua 

Duquesa de Goiás, há moradias de risco (áreas alagadas, ribanceiras e 

outros). 

 Há habitação precária e moradias sem qualidade nas áreas de risco. 

 Nas áreas AAP existem várias familias morando na mesma residência. 

 Há moradia sem títulos de terra no bairro como um todo e principalmente 

nas áreas de risco. 

 Há lotes vazios, subutilizados no bairro, se aplicar o direito preenção 

nesses lotes vazios poderiam construir habitações de interesse social. 

 Falta Urbanização ou infraestrutura no bairro. 

 Falta registro de imóvel – lote registrado em cartório em todo o bairro. 

 

1.14.2 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. 

 

1.14.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura para área rural. 

 Não atendimento dos requisitos - documentação necessária à 

regularização e financiamentos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.15  LEITURA COMUNITÁRIA 

         RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

1.15.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade, não existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Na comunidade não existe áreas alagadas ou áreas de risco. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, algumas no bairro 

quando é financiado recebem o registro do imóvel, apenas a minoria já 

quitou. (Nascivaldo). 

 Existem poucos lotes vazios e subsidiados na comunidade que são 

zelados periodicamente. (Deolecilia). 

 Temos  urbanização e infraestrutura no bairro (Eliziane e Cristina). 

 

1.15.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

1.15.3 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. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

1. GRUPO TEMÁTICO – HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

1.16  LEITURA COMUNITÁRIA 

        RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

 

1.16.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade  não existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Na comunidade não existe áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e 

outros). 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Não existem moradias sem títulos de terras na comunidade. 

 Existem muitos lotes vazios e subsidiados no bairro. 

 Algumas casas estão sem registro de imóvel – lote registrado em cartório. 

 

1.16.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia 

 Inexiste um Plano Muncicipal de Regularização Fundiária. 

 

1.16.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da secretaria 

responsável pela questão fundiária; 

 Falta um maior fomento para as ações em conjunto com o a União, 

Estado, e os agentes do Sistema Nacional de Habitação, espacialmente a 

Caixa Econômica Federal, estimulando a participação da iniciativa privada 

na produção de lotes urbanizados e de novas moradias, em especial as 

de interesse social; 

 Não se tem assistência técnica e jurídica para a comunidade de baixa 

renda de ocupações irregulares, visando à regularização de ocupações 

consolidadas e o estabelecimento de critérios para titulação de 

propriedades aos seus ocupantes. 



 
 
                                                                                        
 

T2 – SANEAMENTO BÁSICO 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. às 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.1 LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: MARIA MARCELINA. 

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O abastecimento do bairro Jardim Atlântico está tudo certo. 

 No bairro Jardim Atlântico a água tem um problema em relação ao cloro 

que é muito forte. 

 Não existe coleta de esgoto na comunidade. 

 A limpeza da boca de lobo deve ser constante para que não alague, falta 

educação ambiental. 

 Existe a coleta domiciliar e não tem coleta seletiva, precisa-se de uma 

campanha para conscientizar as pessoas. 

 Existe coleta domiciliar com regularidade. 

 Precisa ser divulgada para a população a atividade de coleta seletiva. 

 Não existe interesse por parte da comunidade. 



 
 
                                                                                        
 

 Falta divulgação na comunidade sobre os serviços ofertados. 

 

2.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento (coleta de esgoto, drenagem e 

gestão de resíduos sólidos) nas áreas urbanas e rurais. 

 

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades, 

principalmente no tocante aos resíduos sólidos. 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura 

para ampliar a rede de serviço e infraestrutura necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.1  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: ANDRÉA NASCIMENTO 

 

2.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede pública de abastecimento de água de boa qualidade. 

 Existe esgoto, mas não tem coleta de esgoto. 

 Não existe rede de coleta de esgoto. 

 Precisa melhorar asfaltamento, sinalização e iluminação pública. 

 Nem em todas as tuas tem drenagem e pavimentação. 

 Todas as ruas precisam ser pavimentadas, pois só tem asfalta na Avenida 

Principal e na rodovia dos pioneiros. 

 Existem  pontos de alagamento. 

 É necessária a limpeza de rios, canais e igarapés. 

 Temos coleta domiciliar com frequência. 

 Não existe coleta seletiva. 

 Temos dificuldades com o excesso de lixos nas ruas. 

 Temos reciclagem de resíduos solidos. 

 Existe  ponto de descarte irregular na Avenida dos Pioneiros. 

 

2.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento (esgoto, drenagem e gestão de 

resíduos sólidos). 

 

2.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Acho que não tem plano de saneamento e a secretaria responsável não 

da conta. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

  

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE. 

2.2   LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO. 

RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede pública de abastecimento de água é regular. 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço é boa. 

 O abastecimento e feito através de uma rede pública municipal. 

 Não existe esgotamento sanitário. 

 Não temos coleta de esgoto. 

 Não temos drenagem urbana e pavimentação na comunidade. 

 Há pontos de alagamento em bairros periféricos. 

 É necessária a limpeza de canais e rios com frequência, não somente no 

inverno. 

 Existe coleta  de resíduos sólidos. 

 Existe coleta domiciliar com regularidade. 

 Existe interesse por parte da comunidade. 

 Não ha reciclagem de respiduos sólidos na comunidade. 

 Há descarte irregular nos terrenos baldios e com pouco movimento e na 

Rodovia dos Pioneiros entre Jardim Aragão e Laércio. 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento (esgoto, drenagem e gestão de 

resíduos sólidos). 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um Plano de saneamento e a secretaria responsável não da conta. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O bastecimento de água é através de água encanada. 

 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. 

 Nao temos tratamento de rede de esgoto (Silvanete, Conceição, Vilanir e 

Cleonilda) 

 Não temos qualidade de serviços de esgoto. (Conceição). 

 Precisa melhorar tudo em relação ao esgotamento sanitário e tratamento 

da água. (Maria Vitória, Geovane e Rosa) 

 Iniciou-se a drenagem e pavimentação, mas nada concluido (Maria 

Vitória). 

 As partes mais importantes para serem implementadas a drenagem e 

pavimentação é no bairro todo (Geovanna). 

 Não temos limpeza de canais, igarapés e rios. 

 A coleta é feita de terça a quinta-feira (Conceição). 

  Em tempos de chuva o carro não entra na Rua Redenção (Sivanete). 

 No tempo de chuvas a coleta domiciliar é irregular (silvanete). 

 No bairro nao temos reciclagem de resíduos sólidos, porém há na cidade. 

 Temos muito entulho na Rua Jacarandá, seria importante anuncio de 

multas no local, comerciantes jogam lixos no terreno baldios próximo ao 

campo da comunidade. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas. 

 

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.4  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

 

2.4.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 Existe abastecimento de água. 

 A água abastecida vem direto do reservatório. 

 Não existe drenagem urbana e pavimentação nas ruas. 

 Não temos rede de esgoto na comunidade. (Valdomere). 

 Não temos tratamento de esgoto no bairro. (Francisco). 

 A qualidade do serviço é péssima (Valdimere) 

 Precisa melhorar tudo (Francisco). 

 Não existem drenagem e pavimentação urbana, está começando agora. 

 Existe a coleta de resíduos sólidos duas vezes por semana. (Jô) 

 A coleta domiciliaré feita duas vezes na semana (Jô). 

 Alguns lugares tem coleta seletiva outros não. (Jô). 

 O descarte é feito em terrenos baldios, precisamos de conscientização. 

 

2.4.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas e insulares   

 

2.4.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.5  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: REGINALDO REIS  

2.5.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede pública de abastecimento de água, só não tem tratamento de 

água. 

 Existe abastecimento, porém falta expandir o serviço. 

 Não temos tratamento de água. 

 Não existe drenagem urbana e pavimentação nas ruas. 

 Não acontece a gestão de resíduos sólidos (lixos) na comunidade. 

 Existe interesse por parte da comunidade. 

 

2.5.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas e rurais. 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades das rurais. 

 

2.5.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de um Plano Municipal de Saneamento falta de maiores 

investimentos que atenda a todo o municipio, bem como, reestruturação e 

apoio maior da secretaria responsável pelo saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.6  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

2.6.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço é muito bom, aqualidade da água é boa, porém quando passa 

olimite básico a taxa sobe em um valor abusivo. 

  Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço de abastecimento de água é boa. 

  Existem poucos serviços de poços artesianos na cidade. 

 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. 

 Não temos rede de coleta de esgoto. 

  Temos drenagem e pavimentação somente em alguns locais. 

 Todas as ruas precisam de drenagem e pavimentação urbana. 

 Há pontos de alagamento no bairro. 

 Os pequenos rios ao redor da comunidade estão poluídos. 

 Os resíduos sólidos são recolidos três vezes por semana. 

 Existe coleta domiciliar que é feita três vezes por semana no bairro 

Jaderlândia e a coleta seletiva passa toda semana. 

 Há interesse por parte da comunidade, desde que seja orientado e 

mostrado seus beneficios. 

 A maior dificuldade enfrentada na comunidade é a informação. Existe 

reciclagem de resíduos sólidos. 

 Ao lado da associação na rua que vai para o presísio  e na rua Marajoara, 

no muro de todas escolas há descarte irregular de lixo. 

 

2.6.2 PROBLEMAS 



 
 
                                                                                        
 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas e insulares.   

 

2.6.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.7  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

2.7.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe o reservatório da SANEPAR que forneçe abastecimento de água. 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço de abastecimento é boa. 

  A questão do esgotamento sanitário é feita através de uma força 

audimentar. 

 Não existe rede de coleta de esgoto. 

 Não existe rede de tratamento de água na região. 

 Não temos qualidade no serviço de abastecimento de água. 

 Deve criar uma central de tratamento de água. 

 Não existe drenagem urbana e pavimentação em todas as ruas. 

 Nas principais ruas precisa ser feita drenagem e pavimentação urbana. 

 Nas margens do corrego existem alagamentos. 

 É necessária a limpeza nas margens do corrego. 

 Existem coletas seletivas no bairro. 

 Existe coleta domiciliar com regularidade no bairro. 

 Existe coleta seletiva na comunidade. 

 Precisamos de conscientização da comunidade na questão de resíduos 



 
 
                                                                                        
 

sólidos. 

 Falta divulgação por parte do poder público nos descartes de lixo. 

 Existe reciclagem de resídos sólidos. 

 Não existe plano para descarte irregular, foi solicitado na câmara o 

pedido para que seja colocado eco pontos em todos os locais do bairro. 

 

2.7.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento básico 

 Não é garantinda aos moradores o direito à coleta e destinação dos 

resíduos sólidos produzidos, assim como o direito a tratamento da água 

e do esgoto. 

 

2.7.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de um Plano Municipal de Saneamento falta de maiores 

investimentos que atenda a todo o municipio, bem como, reestruturação 

e apoio maior da secretaria responsável pelo saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE. 

2.8  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

 

2.8.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O abastecimento de água é feito pelo reservátorio. 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço de água é boa. 

 Temos um micro sistema de abastecimento de água. 

 Existem microsistemas de abastecimento de água, porém muitas pessoas 

nao aceitam água tratada. 

 Existem fossas rudimentares ou sépticas 

 Não há rede de coleta de esgoto. 

 Não há tratamento de esgoto. 

 Não há qualidade de serviços de tratamento de esgoto. 

 Precisamos de uma estação de tratamento de esgoto. 

 Não ha drenagem urbana no bairro e nem pavimentação nas ruas. 

 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas são Rua 

Santo Antônio, TV.José Lito, Maria Luciana, Araguaia Xingu, Tapajós, 

Luís P. Nascimento. 

 Existem pontos de alagamento na Rua Luis P. Nascimento. 

 Existe rede de coleta de esgoto. 

 Existe coleta domiciliar de qualidade. 

 Precisa de conscientização por parte da comunidade. 

 Existe reciclagem de resíduos sólidos. 

 Existe descarte irregular no bairro da Selecta. 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.8.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas e insulares.   

 

2.8.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.9  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: MARLENE COELHO 

 

2.9.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe um reservatório na comunidade. 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço é ótima. 

 O abastecimento e feito através de um microsistema de abastecimento de 

água  

 Existe esgotamento sanitário. 

 Temos coleta de esgoto. 

 Precisa melhorar a educação dos moradores na comunidade. 

 Temos drenagem urbana e pavimentação na comunidade. 

 Precisamos de drenagem e pavimentação urbana na Rua São Antônio 

Barbosa. 

 Há pontos de alagamento nas margens dos corregos. 

 É necessária a limpeza de canais e rios com frequência. 

 Existe a gestão de resíduos sólidos três vezes na semana na 

comunidade. 

 Existe coleta domiciliar com regularidade. 

 Existe coleta seletiva com regularidade. 

 Existe interesse por parte da comunidade falta somente a conscientização 

da comunidade. 

 Há reciclagem de respiduos sólidos na comunidade. 

 Já teve descarte hoje não tem, pedimos para colocar eco ponto em todos 

os cantos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.9.2  PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento básico 

 Não é garantinda aos moradores o direito à coleta e destinação dos 

resíduos sólidos produzidos, assim como o direito a tratamento da água e 

do esgoto. 

 

2.9.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de um Plano Municipal de Saneamento falta de maiores 

investimentos que atenda a todo o municipio, bem como, reestruturação e 

apoio maior da secretaria responsável pelo saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.10   LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

        RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

2.10.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O abastecimento do bairro Jardim Atlântico é bom e atende a toda a 

comunidade. 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço é boa e precisa melhorar. 

 Há microsistemas de abastecimento de água no bairro Morada do Sol. 

 Existe coleta de esgoto na comunidade. 

 Temos estação de tratamento de água no bairro. 

  A qualidade do serviço é boa, mas precisa melhorar. 

 Precisa melhorar o atendimento, pois as vezes precisamos usar serviços 

terceirizados. 

  Existe drenagem urbana e pavimentação no bairro Morada do Sol. 

 Não há pontos de alagamentos no bairro. 

 Precisamos de limpeza nos rios da cidade. 

 Existe coleta  de resíduos sólidos todos os dias da semana. 

 Existe a coleta domiciliar no bairro Morada do Sol. 



 
 
                                                                                        
 

 Não há interesse da comunidade, pois a mesma nao separa o lixo. 

 Existe reciclagem de resíduos sólidos na comunidade Morada do Sol. 

 Não há descarte irregular no bairro. 

. 

2.10.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento (esgoto, drenagem e gestão 

de resíduos sólidos). 

 

2.10.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um Plano de saneamento e a secretaria responsável não da conta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.11  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

      RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

 

2.11.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede de abastecimento é feita através da SANEPAR e alcança a 

toda a população da Morada dos Ventos. 

 Existe rede de abastecimento de água, porém as vezes sentimos um 

pouco de odor do cloro que chega a afetar a saúde das pessoas. 

 Temos muitas reclamações no sentido de falta de água e os produtos às 

vezes é um preço abusivo. 

 O abastecimento é feito através da empresa fornecedora. 

 O esgotamento sanitário é bom. 

 Existe rede coleta de lixo. 

 Existe estação de tratamento de esgoto. 

 A qualidade do serviço é boa. 

 Precisa melhorar a questão de agilidade, pois alguns problemas fáceis 

demoram a serem resolvidos. 

 No bairro existem drenagem e pavimentação urbana. 

 Não há pontos de alagamento. 

 Há limpeza dos rios que cortam a nossa cidade. 

 Os carros coletores de lixos passam duas vezes no dia. 

  Existe coleta domiciliar na Morada dos Ventos, temos uma cooperativa 

de adubo orgânico. 

 Existe coleta seletiva no bairro Morada dos Ventos. 

 Existe interesse por parte da comunidade, pois fazemos permuta entre a 

comunidade e a cooperativa. 

 Faltam incentivo por parte dos orgãos públicos. 



 
 
                                                                                        
 

  Existe reciclagem de resíduos sólidos na comunidade. 

 Há muitos animais soltos nas ruas e nada por parte do poder público para 

evitar. 

 

2.11.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas. 

 

2.11.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades. 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 
 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.12  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

               RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO. 

2.12.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O abastecimento do bairro é feito através de água encanada, não falta 

água, porém falta tratamento de água. 

 Existe rede pública de abastecimento de água. 

 A qualidade do serviço de abastecimento é boa, mas falta melhorias. 

 Não existe gestão de esgotamento sanitário no bairro. 

 Não existe rede de coleta de esgoto no bairro. 

 Não temos tratamento de água na comunidade. 

 Temos que ter um reservatório de água, pois quando falta energia a 

água tambem acaba. 

 Existe pavimentação em alguns pontos do bairro, mas nao tem 

drenagem. 

 As ruas mais importantes a serem pavimentadas e drenadas são, Bela 

Vista, última rua do Nagibão II e Nagibão. 

 Há alagamentos na Rua Bela Vista e travessa Bacabal precisa muito de 

melhorias. 

 Há coleta de resíduos sólidos fornecidos pela prefeitura. 

 No bairro Jardim Atlântico a água tem um problema em relação ao cloro 

que é muito forte. 



 
 
                                                                                        
 

 Não existe coleta de esgoto na comunidade. 

 Existe coleta domiciliar com regularidade. 

 Temos interesse por parte da comunidade. 

 Precisamos de incentivos, materiais de coletas e políticas educacionais. 

 Existe reciclagem de resíduos sólidos, porém precisamos de incentivo. 

 Existe descarte irregular em varios pontos do bairro,falta 

conscientização da população e do dono dos terrenos na comunidade. 

 

2.12.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas urbanas. 

 

2.12.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental nas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.13 LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

         RELATORES: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

2.13.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na Rua Amador Peres existem áreas de risco (áreas alagadas, 

ribanceiras e outros) 

 Em grande parte da comunidade, existem habitações precárias e sem 

qualidade. 

 Em toda a comunidade esciste cohabitação, mais de uma família 

morando na mesma residência. 

 Em todo o bairro Nagibão não temos títulos de terras definitivos o bairro 

nao está registrado. 

 Há lotes vazios, subutilizados no bairro especificamente na Santa Rosa: 

prédios vazios. 

 Falta Urbanização ou infraestrutura somente nas ruas principais. 

 

2.13.2 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. 

 

2.13.3 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 temos documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.14  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

      RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

 

2.14.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há moradias sem qualidade e habitação precária na vila cabral (Pres, 

Humberto). 

 Há moradias em área de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros). 

(Pres. Humberto). 

 Há famílias morando na mesma casa na comunidade na maioria da Vila 

Cabral e em alguns lugares da comunidade (Pres.Humberto). 

 Em todo o bairro, a Vila Cabral não tem títulos, somente títulos de posse, 

dado através de ordem judicial decorrente de dívida trabalhista 

(Pres.Humberto) 

 Existem poucos lotes vazios, subutilizados ou não utilizados na Vila 

Cabral falta infraestrutura e planejamento (Pres. Humberto). 

 Não há registro de imóvel- lote registrado em cartório em todo o bairro. 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.14.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

2.14.3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE. 

2.15 LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

         RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

2.15.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede pública de abastecimento e água encanada em todo o bairro.  

  Qualidade de serviço de abastecimento é boa. 

 Não existe rede de coleta de esgoto no bairro. 

 Não há estação de tratamento do esgoto no bairro. 

 Não temos qualidade de serviços de esgoto. 

 Precisamos de uma rede de esgotamento sanitário. 

 Existem em algumas ruas do bairro asfalto. 

  As ruas que precisam serem pavimentadas e drenadas são: Durquesa de 

Goiás, Visconde de Goiás e Rua Casemiro de Abreu. 

 Não há pontos de alagamento no bairro. 

 E necessário a limpesa do rio, pois o esgoto e depejado direto no rio. 

 A questão de gestão de resíduos sólidos e feita por um caminhão de lixo. 

  Existe três vezes na semana a coleta de lixo domiciliar, segunda-feira, 

quarta-feira e sexta-feira. 

 Não existe coleta seletiva. 

 As principais dificuldades são a falta de conscientização e informação e 

gestão de coleta seletiva. 

 Existe reciclagem de resíduos sólidos, mas falta o fortalecimento para dar 

conta da comunidade como um todo. 

 Existe descarte irregular de lixo na Durquesa de Goiás,próximo a oficina 

mecânica, na Visconde de Moã com a Cripino. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.15.2  PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento nas áreas rurais da 

comunidade.  

 

2.15.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.16  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

 

2.16.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe rede pública de abastecimento de água é através de água 

encanada do poço artesiano fornecida pela SANEPAR. (Eliziane e 

Cristina). 

 A qualidade do serviço é ótima. 

 O abastecimento é feito através de poços artesianos sem microsistemas. 

(Deolecilia). 

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

projetadas (Nascivaldo). 

 Não há rede de coleta de esgoto 

 Não temos tratamento de esgoto no bairro. 

 Gostariamos que criassem uma rede de tratamento de esgoto e rede de 

coleta de esgoto. (Eliel). 

 Temos a necessidade de pavimentação da via dupla na Avenida dos 

Pioneiros (Nascivaldo). 

 Não há pontos de alagamentos no bairro. (Eliziane e Cristina). 

 Não temos igarapés e rios próximos à comunidade. (Eliziane e Cristina) 

 Existem coletas de lixo periódicas (Deolecilia). 

  Existe coleta domiciliar com regularidade (Nascivaldo). 

 Existe coleta seletiva no bairro (Nascivaldo). 

 Existe interesse para a conscientização da população (Eliziane e 

Cristina). 

 Existe reciclagem de resíduos sólidos, mas falta informação e 

conscientização (Deocecilia). 

 



 
 
                                                                                        
 

 Temos descarte de lixo em todas as ruas (Nascivaldo). 

 

2.16.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento básico 

 Não é garantinda aos moradores o direito à coleta e destinação dos 

resíduos sólidos produzidos, assim como o direito a tratamento da água e 

do esgoto. 

 

2.16.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de um Plano Municipal de Saneamento falta de maiores 

investimentos que atenda a todo o municipio, bem como, reestruturação e 

apoio maior da secretaria responsável pelo saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.1.  LEITURA COMUNITÁRIA – SANEAMENTO BÁSICO 

      RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

2.17.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O bastecimento de água é através de poços artesianos. 

 Existe abastecimento de água.  

 A qualidade do tratamento de água é boa. 

 Em todo o bairro existem microsistemas de abastecimento de água. 

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

 Não temos rede de coleta de esgoto. 

 Não temos qualidade de serviço de rede de coletas de esgotos. 

 Precisa criar uma rede de esgoto e criar uma E.T. E para o bairro. 

 Existem drenagem e pavimentação urbana no bairro. 

 Todas as ruas são drenadas e pavimentadas. 

 Não há pontos de alagamentos na comunidade. 

 Precisamos da limpeza no rio Uraim. 

  Existe coleta de resíduos sólidos no bairro. 

 A coleta domiciliar é feita três vezes por semana na comunidade. 

 Existia coleta seletiva, mais atualmente nçao tem mais. 

 Existe interesse por parte da comunidade, mas não temos incentivo. 

 O descarte irregular é feito no bairro vizinho ao nosso bairro. 

 

2.17.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de saneamento básico. 

 

2.17.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de informação e fiscalização ambiental na comunidade. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

T2 – MEIO AMBIENTE 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2  LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

       RELATOR: MARIA MARCELINA 

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não existe desmatamento. 

 Há perda de densidade demográfica acelerada. 

 Há urbanização acelerada. 

 Há poluição de igarapés, rios, lagos e reprezas. 

 Há alteração do clima 

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

                             

 

 



 
 
                                                                                        
 

                                                                                                                                         

2.2.2  PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de fiscalização e proteção meio ambiente;  

 Falta de um plano de arborização municipal. 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um Zoneamento ecológico e econômico. 

 Necessidade de reentruturação da secretaria de meio ambiente com 

maior capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

      RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO 

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Tem desmatamento na comunidade. 

 Há crescimento demogáfico rápido. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Perda de densidade demográfica. 

 Existe  alteração do clima 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de fiscalização e proteção meio ambiente; 

e 

 Falta de um plano de arborização municipal. 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um Zoneamento ecológico e econômico. 

 Necessidade de reentruturação da secretaria de meio ambiente com 

maior capacidade tecnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2    LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

 RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA.  

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Crescimento demográfico acelerado. 

 Urbanização acelerada. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 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). 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente. 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência do Zoneamento Ambiental que deve ser realizado urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2   LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

       RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade existe habitação precária e moradia sem qualidade. 

 Iluminação pública não é boa. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade. 

 Existem poucos lotes vazios e subsidiados no bairro. 

 Faltam urbanização e infraestrutura. 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura 

para ampliar a rede de serviço e infraestrutura. 

 Falta documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2    LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

         RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Tem desmatamento na comunidade. 

 Crescimento demográfico acelerado 

 Urbanização acelerada. 

 Efeitos de grandes obras civis em determinadas áreas. 

 Há alteração do clima 

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

poluíção sonora (Danielle). 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de fiscalização ambiental.  

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um zoneamento ambiental e proteção ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2  LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

      RELATOR: REGINALDO REIS  

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Tem desmatamento na comunidade. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Perda de densidade demográfica. 

 Há alteração do clima 

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

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de eficácia na atuação dos serviços de meio ambiente 

principalmente nas áreas rurais. 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desmatamento causado pela Produção de carvão e limpeza de áreas 

para plantios, impulsionando gerações de renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2    LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

         RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade Jaderlândia, existe habitação precária e moradia sem 

qualidade. 

 Existem áreas de risco (áreas alagadas, ribanceiras e outros). 

 Existem poucos lotes vazios. 

 Existe mais de uma família morando na mesma residência na 

comunidade. 

 Existem moradias sem títulos de terras na comunidade, a maioria das 

casas o valor é muito alto para regularizar. 

 Existem lotes vazios e subsidiados na comunidade. 

 Existem postes em toda a cidade, porém a iluminação pública deixa a 

desejar, temos que pagar todo mês uma taxa abusiva mesmo sem utilizar 

e tem muitas ruas sem asfalto. 

 

2.2.2  PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 Faltam serviços de infraestrutura na comunidade. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura para área rural. 

 Não atendimento dos requisitos - documentação necessários à 

regularização e financiamentos. 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2  LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

       RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

 

2.2.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não existe desmatamento. 

 Existe crescimento demográfico rápido. 

 Existe urbanização acelerada na comunidade. 

 Há poluição de igarapés, rios, lagos e reprezas. 

 Há alteração do clima 

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

                                                                                                                                                                     

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente na área urbana. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não tem um Zoneamento ambiental de acordo com a realidade local. 

 Não existe um diagnóstico sócio-ambiental atual, o que deveria ser feito 

em parceria com outros orgãos municipais, estaduais e federais e 

instituições de ensino e pequisa até 2021; 

 Não existem programas de proteção dos igarapés do Município e 

revitalização dos cursos hídricos do Município e monitoramento da 

qualidade das águas do Município 

 Faltam mais ações de incentivo ao reflorestamento das áreas de 

preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2  LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Percebe-se crescimento demográfico rápido. 

 Existe urbanização acelerada na comunidade. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Há alteração do clima 

 Falta arborização/ áreas verdes, poluíção (sonora, ar, rios) 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente nas áreas rurais. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 

 Inexistencia de um zoneamento ambiental que qualifique as areas que 

devem ser protegidas ou e/ou de uso sustentavel; 

 Necessidade de reestruturação das secretarias de meio ambiente; 

 Necessidade de maior aplicabilidade do fundo de desenvolvimento 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2    LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

         RELATOR: MARLENE COELHO  

2.2.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Crescimento demográfico acelerado. 

 Urbanização acelerada. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Há alteração do clima 

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

 

2.2.1  PROBLEMAS 

 Falta de eficácia na atuação dos serviços de meio ambiente 

principalmente nas áreas rurais. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não tem um Zoneamento ambiental de acordo com a realidade local. 

 Não existe um diagnóstico sócio-ambiental atual, o que deveria ser feito 

em parceria com outros orgãos municipais, estaduais e federais e 

instituições de ensino e pequisa até 2021; 

 Não existem programas de proteção dos igarapés do Município e 

revitalização dos cursos hídricos do Município e monitoramento da 

qualidade das águas do Município 

 Faltam mais ações de incentivo ao reflorestamento das áreas de 

preservação. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2    LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE  

RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

 

2.2.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não existe desmatamento. 

 Existe crescimento demográfico rápido. 

 Há urbanização acelerada. 

 Há poluição de igarapés, rios, lagos e reprezas. 

 Há alteração do clima 

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

                                                                                                                                                                     

2.2.2 PROBLEMAS 

 Inexistência dos serviços de atuação de meio ambiente na área urbana. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência do Zoneamento Ambiental que deve ser realizado urgente. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2   LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

        RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos crescimento demográfico rápido. 

 Há alteração do clima. 

 Falta arborização/ áreas verdes, poluição ( sonora, ar, rios). 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência do Zoneamento Ambiental que deve ser realizado urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2   LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

        RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há crescimento demogáfico rápido. 

 Há urbanização acelerada. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Há alteração do clima. 

 Falta de arborização/áreas verdes, poluíção (sonora ar e rios). 

Precisamos de manutenção de praças e encolha de árvores. 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de fiscalização ambiental.  

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um zoneamento ambiental e proteção ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

      RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há crescimento demogáfico rápido. 

 Há urbanização acelerada. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Há alteração do clima. 

 Falta de arborização/áreas verdes, poluíção (sonora ar e rios). 

Precisamos de manutenção de praças e encolha de árvores. 

 

2.2.2  PROBLEMAS 

 Falta de fiscalização ambiental.  

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um zoneamento ambiental e proteção ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

2.  GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTES 

      RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há poluição de igarapés, rios, lagos e reprezas. 

 Há alteração do clima 

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

                                                                                                                                                                     

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente na área urbana. 

 

2.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um zoneamento ambiental e proteção ambiental. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2 LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

        RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há crescimento demogáfico rápido. 

 Urbanização acelerada. 

 Perda de diversidade genética, peixes estão morrendo. 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 Perda de densidade demográfica. 

 Há alteração do clima. 

 Falta arborização/ áreas verdes, poluíção (sonora, ar e rios). 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente nas áreas rurais. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um zoneamento ambiental e proteção ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2  LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Crescimento demográfico rápido. 

 Urbanização acelerada. 

 Existe desmatamento na fazenda Vitória 

 Existe poluição de igarapés e lagos e represas. 

 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), 

poluição do ar – aterro sanitário. 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de eficácia na atuação dos serviços de meio ambiente 

principalmente nas áreas rurais 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não tem um Zoneamento ambiental de acordo com a realidade local. 

 Não existe um diagnóstico sócio-ambiental atual, o que deveria ser feito 

em parceria com outros orgãos municipais, estaduais e federais e 

instituições de ensino e pequisa até 2021; 

 Não existem programas de proteção dos igarapés do Município e 

revitalização dos cursos hídricos do Município e monitoramento da 

qualidade das águas do Município 

 Faltam mais ações de incentivo ao reflorestamento das áreas de 

preservação. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.2  LEITURA COMUNITÁRIA – MEIO AMBIENTE 

       RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

 

2.2.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Há crescimento demogáfico rápido. 

 Perda de densidade demográfica. 

 Há poluição de igarapés, rios, lagos e represas. 

 Há perda de diversidade genética.  

 Há efeitos de grandes obras civis em determinadas áreas. 

 Há alteração do clima 

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

praças precisamos de arborização – o cheiro do lixão. 

 

2.2.2 PROBLEMAS 

 Falta de atuação dos serviços de meio ambiente. 

 

2.2.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de eficácia na atuação dos serviços de meio ambiente 

principalmente nas áreas rurais 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

T2 – SAÚDE 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3   LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

        RELATOR: MARIA MARCELINA 

 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são febre, gripe e coceiras. 

 Faltam unidades de saúde básica. 

 Os serviços de saúde na comunidade são regulares. 

 Os medicamentos são adquiridos na quadra da assistência social. 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Faltam unidades de sáude básica. 

 Não há serviços de sáude de qualidade. 

 Não há investimento e custeio para oferta de medicamentos. 

                  

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

2.     GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3   LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

        RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO  

 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são virose. 

 Existem unidades de saúde básica, porém está em construção e o 

atendimento não é bom. 

 Os serviços de saúde não são bons no bairro. 

 Faltam atendimento e medicamentos. 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Os programas, serviços e instituições envolvidas não enfatizam a 

prevenção das doenças e as necessidades de saúde de toda a 

população; 

 Falta de infraestrutura básica (saneamento), pois o serviço ofertado não 

consegue atender a demanda ofertada local. 

 

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 Secretaria de saúde precisa de maior capacidade técnica, operacional e 

financeira. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

      RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são virose, sarampo e caxumba. 

 Existem unidades de básicas de saúde, porém a falta de médicos é 

constante.  

 Não temos serviços de saúde, pois cada vez demora o atendimento. 

 Existe uma unidade de saúde, mas nao temos atendimento adequado e 

não temos medicamentos. 

  

2.3.2 PROBLEMAS 

 Há existência de equipamentos de saúde, acesso aos equipamentos/ 

serviços/medicamentos/consultas/internações,mas precisa melhorar o 

serviço. 

 

 2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

      RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO  

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade é a hanseníase. 

 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 e os problemas serão 

atendidos (Geovana e Maria Vitória). 

 Falta farmácia nas unidades de saúde. 

 

2.3.2  PROBLEMAS 

 Não há existência de equipamentos de saúde, acesso aos 

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações. 

 

2.3.2  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3  LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO).  

 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade é a gripe e o alcoolismo. 

 Existem unidades de saúde básica,porém precisa ampliar a estrutura. 

  Há existência de equipamentos de saúde, acesso aos 

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas falta 

atendimento e medicamento ( Danielle). 

 

2.3.3 PROBLEMA 

 Estruturação dos equipamentos de saúde e mais médicos  

 

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores investimento na área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

2. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

        RELATOR: REGINALDO REIS. 

 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existem unidades de saúde básica,porém precisa melhoras o 

atendimento. 

  Há existência de equipamentos de saúde, acesso aos 

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações,mas precisa 

melhorar o serviço. 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Ineficiência dos serviços de saúde na área rural 

 

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

        RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são gripe,virose,doenças que os 

idosos adquiirem no decorrer do tempo, bastante gestante com pouco 

atendimento. 

 Existem unidades de saúde básica, improvisada aguardando a reforma do 

posto de saúde (faltam medicamentos) que está atrasado, faltam 

dentistas e médicos. 

 As principais doençãs do bairro são AVC, faltam ginecologistas, marcação 

de exames e consultas no CRAS que chega a levar um ano e quando 

cham as vezes a pessoa já morreu. 

 Os serviços de saúde são muitos precários, faltam denstistas urgente e 

médicos capacitados. 

  Há existência de equipamentos de saúde, acesso aos 

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações, mas so 

acontece quando há casos de emergência. 

 

2.3.2  PROBLEMAS 

 Ineficiência dos serviços de saúde na área rural 

 

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

     RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são tuberculose, diarréia e 

leshimaniose. 

 Existe o posto de saúde, porém é insuficiente. 

 As principais doenças na cidade são viroses e diarréia. 

  Os serviços de saúde estão ótimos. 

 Existem equipamentos de saúde, acesso aos 

equipamentos/serviços/medicamentos/consultas/internações para toda a 

população. 

 

2.3.2  PROBLEMAS 

 A política de saúde não tem em sua totalidade grantido a prestação de 

serviços de saúde, de vigilância sanitária e epidemiológica, inclusive os 

relativos à saúde do trabalhador, além de outros de responsabilidade do 

sistema para garantir a saúde da população, por diversas dificuldades; 

 Não tem se assegurado uma rede regionalizada e hierarquizada de ações 

e serviços de saúde, cujo comando único será exercido pela Secretaria 



 
 
                                                                                        
 

Municipal de Saúde;  

 Não tem ocorrido a participação em nível de decisão de entidades 

representativas dos usuários, dos trabalhadores de saúde e dos 

representantes governamentais e a formulação de gestão e controle da 

política municipal e das ações de saúde através de seu conselho de 

forma eficiente e eficaz;  

 

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não se tem reduzido e prevenido riscos e agravos à saúde da população 

por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e 

violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 

envelhecimento saudáve. 

 Não se tem promovido para as necessidades do SUS, a formação, a 

educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a 

desprecarização e a democratização das relações de trabalho. 

 Não se tem garantido o financiamento estável e sustentável para o SUS, 

com vista a melhoria do padrão do gasto e qualificando o financiamento 

tripartite e os processos de transferência de recursos. 

 Não se tem promovido, através da Prefeitura, a integração das 

secretarias, durante o planejamento da construção dos loteamentos de 

formar a garantir os equipamentos publicos necessários a boa qualidade 

de vida e saúde da população;                       

 Não existem bancos de dados de integração das secretarias;                               

 Não existe uma Comissão Municipal para realizar revisão das pactuações 

existentes junto aos municípios fronteiriços que se utilizam da saude do 

municipio a fim de ampliar o número de exames, consultas especializadas 

e leitos hospitalares; 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3   LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

        RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são tuberculose, dermatite e 

leshimaniose. 

 Existem unidades de saúde básica. 

 Os principais problemas no bairro são diarréias e viroses. 

 Os serviços de saúde são bons no bairro. 

 Faltam atendimento e medicamentos, pois o polo de atendimento é 

centralizado. 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Ineficiência dos serviços de saúde na área rural 

 

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3   LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

        RELATOR: MARLENE COELHO  

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são tuberculose, e leshimaniose. 

 Existem unidades de básicas de saúde. 

 As principais doenças no bairro são gripes e diarréias. 

 Os serviços de saúde ofertados no bairro estão ótimos. 

 Não temos serviços de saúde, pois cada vez demora o atendimento. 

 Existe uma unidade de saúde, mas não temos atendimento adequado e 

não temos medicamentos. 

  

.2.3.2 PROBLEMAS 

 Não se tem reduzido e prevenido riscos e agravos à saúde da população 

por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e 

violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 

envelhecimento saudáve. 

 Não se tem promovido para as necessidades do SUS, a formação, a 

educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a 

desprecarização e a democratização das relações de trabalho. 

 Não se tem garantido o financiamento estável e sustentável para o SUS, 

com vista a melhoria do padrão do gasto e qualificando o financiamento 

tripartite e os processos de transferência de recursos. 

 Não se tem promovido, através da Prefeitura, a integração das 

secretarias, durante o planejamento da construção dos loteamentos de  

 

formar a garantir os equipamento publicos necessários a boa qualidade 

de vida e saúde da população;                       



 
 
                                                                                        
 

 Não existem bancos de dados de integração das secretarias;                               

 Não existe uma Comissão Municipal para realizar revisão das pactuações 

existentes junto aos municípios fronteiriços que se utilizam da saude do 

municipio a fim de ampliar o número de exames, consultas especializadas 

e leitos hospitalares; 

 

2.3.2  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

      RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são viroses. 

 Existem unidades de saúde básica, porém faltam atendimentos, faltam 

fichas para atendimento, gostariamos que ampliassem o posto de saúde 

local. 

 Existem na cidade pessoas hipertensas, diabetes, viroses e outras 

doenças. 

 Existem equipamentos de sáude, porém o acesso é ruim e difícil. 

 

2.3.3  PROBLEMAS 

 Faltam unidades de sáude básica. 

 Não há serviços de sáude de qualidade. 

 Não há investimento e custeio para oferta de medicamentos. 

                  

2.3.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3    LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

         RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Na comunidade não há moradias de risco (áreas alagadas, ribanceiras e 

outros). 

 Temos habitações precárias devido a má construção e materiais de 

péssima qualidade. 

 Há mais de uma família morando na mesma residência na comunidade 

Morada dos Ventos. 

 Não há moradias sem títulos de terra na comunidade. 

 Não há lotes vazios e subutilizados na comunidade. 

 Precisamos de urbanização e infraestrutura (poste, iluminação e ruas 

planejadas). 

 Existe registro de imóvel- lote registrado em cartório na comunidade, 

recebemos logo após o término do financiamento na morada dos Ventos. 

. 

2.3.2  PROBLEMAS 

 Déficit e/ou inadequação de moradia. 

 

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Desemprego ou baixa renda salarial; 

 Baixa capacidade institucional, operacional e financeira da prefeitura para 

ampliar a rede de serviço e infraestrutura. 

 Falta documentação necessária à regularização e financiamentos. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 
 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 COMUNIDADE: NAGIBÃO I  

2.  GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3  LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

      RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

2.3.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são vomitos, diarréia, dengue e 

coceiras. 

 Existe unidade de saúde básica, mas não é suficiente, o bairro precisa de 

uma unidade de saúde que funcionem 24 horas por dia. 

 Os serviços de saúde na comunidade são regulares, nao temos uma 

farmácia no posto, faltam remédios, faltam ambulâncias, pois não são 

suficientes. 

 Não temos equipamentos de saúdes necessários, acesso a 

equipamentos/ serviços/ medicamentos/ consultas/ internações. 

 

2.3.2  PROBLEMAS 

 Faltam unidades de sáude básica. 

 Não há serviços de sáude de qualidade. 

 Não há investimento e custeio para oferta de medicamentos. 

                  

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3  LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

       RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são diabetes, pressão alta, 

hanseníase, chikungunia e dengue. 

 Existem unidades de saúde básica, porém não é suficiente. 

 As principais doenças na cidade são dermatite e vômitos. 

 A unidade de sáude e serviços de sáude estão péssimos, faltam 

profissionais e há necessidade de uma UBS. 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Estruturação dos equipamentos de saúde e mais médicos.  

 

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores investimento na área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3    LEITURAS COMUNITÁRIA – SAÚDE 

         RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são viroses, micoses, chikungunya, 

dengue, hipertensão e diabetes. (Pres. Humberto). 

 Faltam unidades de saúde básica. (Rosimar). 

 Os serviços de saúde na comunidade são precários, somos atendidos a 

priori pelas ACS, sendo encaminhados para o posto de sáude de Uraim. 

(Pres. Humberto). 

 Não temos acesso a equipamentos de saúde, acesso aos equipamentos 

e serviços/ medicamentos/ consultas/ internações, e necessário um posto 

de saúde devido à dificuldade de locomoção, principalmente para os 

idosos. (Rosimar). 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Faltam unidades de sáude básica. 

 Não há serviços de sáude de qualidade. 

 Não há investimento e custeio para oferta de medicamentos. 

                  

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

OMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3    LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

         RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são cancêr, viroses, dengues, 

doenças bacterianas e na Rua Manoel Bandeira aparecem cobras. 

 Existem unidades de saúde básica, porém faltam médicos, faltam 

medicamentos, falta melhorar o atendimento, as fichas são entregues 

somente sugundas em um número limitado. 

 É importante fazer uma ação de previsão de dengues e caracóis. 

 

2.3.2 PROBLEMAS 

 Ineficiência dos serviços de saúde na área rural. 

 

2.3.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3 LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

      RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são problema no sistema 

respiratório devido à distribuição de ferticidas e também da poluição do 

aterro sanitário (diabetes, pressão alta e diarréia). 

 Não existem unidades de sáude básica.  

 Existem serviços de saúde, mas está muito precário. 

 Nao temos equipamentos  de saúde necessários, há necessidade de um 

posto de saúde com uma certa urgencia. 

 

2.3.2  PROBLEMAS 

 A política de saúde não tem em sua totalidade grantido a prestação de 

serviços de saúde, de vigilância sanitária e epidemiológica, inclusive os 

relativos à saúde do trabalhador, além de outros de responsabilidade do 

sistema para garantir a saúde da população, por diversas dificuldades; 

 Não tem se assegurado uma rede regionalizada e hierarquizada de ações 

e serviços de saúde, cujo comando único será exercido pela Secretaria 

Municipal de Saúde;  

 Não tem ocorrido a participação em nível de decisão de entidades 

representativas dos usuários, dos trabalhadores de saúde e dos 

representantes governamentais e a formulação de gestão e controle da 

política municipal e das ações de saúde através de seu conselho de 

forma eficiente e eficaz;  

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2.3.2  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não se tem reduzido e prevenido riscos e agravos à saúde da população 

por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e 

violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do 

envelhecimento saudáve. 

 Não se tem promovido para as necessidades do SUS, a formação, a 

educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a 

desprecarização e a democratização das relações de trabalho. 

 Não se tem garantido o financiamento estável e sustentável para o SUS, 

com vista a melhoria do padrão do gasto e qualificando o financiamento 

tripartite e os processos de transferência de recursos. 

 Não se tem promovido, através da Prefeitura, a integração das 

secretarias, durante o planejamento da construção dos loteamentos de 

formar a garantir os equipamento publicos necessários a boa qualidade 

de vida e saúde da população;                       

 Não existem bancos de dados de integração das secretarias;                               

 Não existe uma Comissão Municipal para realizar revisão das pactuações 

existentes junto aos municípios fronteiriços que se utilizam da saude do 

municipio a fim de ampliar o número de exames, consultas especializadas 

e leitos hospitalares; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

2.GRUPO TEMÁTICO – SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

2.3  LEITURA COMUNITÁRIA – SAÚDE 

       RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

 

2.3.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As principais doenças na comunidade são a hanseníase e diabetes. 

 Não temos uma unidade de saúde. 

 O problema de saúde no bairro é problemas respiratórios devido ao 

problema do lixão. 

 Não existem serviços de atendimento à saúde ofertada no bairro, o 

serviço é feito na minha casa, pois eu sempre vou a busca de serviços na 

secretaria de saúde. 

 Não existem equipamentos de saúde no bairro e não temos acesso a 

centralização de medicamentos. 

 

2.3.2  PROBLEMAS 

 Falta o plano de saneamento ser elaborado e implementado urgentemente. 

 Faltam alguns estudos especificos infortantes para avaliar a principal 

demanda. 

 

2.3.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

T3 – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: NILMA DE JESUS COSTA. 

 

3.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 As linhas de transporte público não são suficientes para atender a 

demanda. 

 O transporte e regular. 

 No bairro Jardim atlãntico não tem ciclofaixa e faixas. 

 A sinalização viária deixa a desejar, pois os comerciantes ocupam as 

calçadas. 

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

 



 
 
                                                                                        
 

 

3.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

 Falta o Plano de Mobilidade que envolva a área rural também. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 Secretaria responsável pela mobilidade precisa de maior capacidade 

técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe serviço de transporte público, porém nao é de qualidade. 

 O transporte não é bom. 

 Não existem pontos de ônibus localizados no bairro.  

 O custo beneficio de ônibus não compensa, pois serviços são péssimos. 

 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 e bicicletas. 

 

3.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento        

da produção na região. 

 Falta o Plano de Mobilidade que envolva a área rural também. 

 

3.1.2  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 Secretaria responsável pela mobilidade precisa de maior capacidade 

técnica, operacional e financeira. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe serviço de transporte público, porém o serviço é ruim e são poucos 

ônibus. 

 A frota de ônibus não é suficiente. 

 O transporte não é regular os ônibus demoram muito a passar. 

 O custo benefício da passagem de ônibus é alto, demoram a passr e 

estão sempre sujos. 

 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 bicicletas e estão sempre com os asfaltos 

precários, o risco de acidente é muito alto. 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas 

 

.3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade; 

 Falta o Plano de Mobilidade. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO. 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O trânsito é tranquilo, carros e motos. 

 A qualidade do trânsporte púbico é ruim, o ônibus demora muito a passar 

no bairro (Rosa e Maik). 

 O transporte é regular. 

 Não temos pontos de ônibus suficientes no bairro (Maik). 

 O custo benefício da passagem de ônibus não vale a pena, pois atrasa 

muito. (Maik, Maria Vitória e Geovana). 

 Não existem ações educacionais de trânsito. 

 Não existe ciclovias ou ciclofaixas. (Maria Vitória). 

 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE). (Maria Vitória, Conceição e Geovana). 

 

3.2.1 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS         

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O transporte não é regular. 

 O serviço de tranporte é feito por carros motos e bicicletas. 

 Quantidade de transporte público é insuficiente. 

 O ônibus demora a passar. 

 O transporte é regular, ônibus demoram a passar. 

 O custo benefício da passagem  não vale a pena pois demora a passar. 

 Não existem ações educacionais de trânsito. (Vanessa). 

 Não existe ciclovias ou ciclofaixas. 

 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE). 

 O transporte e feito através de carros e motos. 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: REGINALDO REIS  

 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe serviço de transporte público de qualidade, porém não é suficiente. 

 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 e bicicletas. 

 

3.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Necessidade de maiores incentivos, custeio e capital (investimento) para 

transporte, para melhorar a mobilidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O transporte e mobilidade na comunidade não tem qualidade 

 O preço do trasporte é muito caro relacionado a qualidade oferecida. 

 O transporte é regular 

 Não há pontos de ônibus suficientes e de qualidade 

 O custo beneficio é alto e a qualidade é ruim. 

 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 carros e motos. 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um plano de mobilidade que atenda também a área rural. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

3.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos linhas de transporte público na comunidade. 

  A qualidade do trasnsporte público é regular e não atende a demanda. 

 O transporte é insuficiente no bairro. 

 Não há pontos de ônibus. 

 O serviço e custo beneficio não compensa pois o serviço não consegue 

atender a demanda da comunidade. 

 Não há serviços educacionais de trânsito. 

 Não tem ciclofaixa e faixas na comunidade. 

 A sinalização viária deixa a desejar, faltam melhorias de acessibilidade. 

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

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

3.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas. 

 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa de pedestres. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

• Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de transporte público é péssimo. 

 O transporte não é suficiente. 

 O trasporte público não é regular na comunidade. 

 Não existem pontos de ônibus localizados no bairro.  

 O custo beneficio de ônibus não compensa, pois serviços são péssimos. 

  Existem ações educacionais de trânsito. 

  Existem ciclovias ou ciclofaixas, porém precisa melhorar a acessibilidade. 

  Tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE), mas precisa melhorar. 

 O transporte e feito através de  carro,motos e bicicletas. 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um plano de mobilidade que atenda também a área rural. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: MARLENE COELHO  

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de transporte público é péssimo. 

 A qualidade de transporte público é insuficiente. 

 O trasporte nao é regular. 

 O transporte não é regular,  

 Não temos pontos de ônibus localizados. 

  O custo benefício da passagem de ônibus não vale a pena, pois o serviço 

não atende todo o bairro. 

 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 bicicletas, carros e a pé. 

 

3.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARLENE COELHO  

 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de transporte público é péssimo. 

 A qualidade de transporte público é insuficiente. 

 O trasporte nao é regular. 

 O transporte não é regular,  

 Não temos pontos de ônibus localizados. 

  O custo benefício da passagem de ônibus não vale a pena, pois o serviço 

não atende todo o bairro. 

 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 bicicletas, carros e a pé. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

3.1.2   PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

  Só temos uma linha de ônibus na comunidade, precisamos de mais 

linhas disponíveis. 

 A qualidade do trasnporte não é boa. 

 O transporte e regular na comunidade Morada do Sol. 

 Não temos ônibus suficientes e nem pontos de transporte com cobertura. 

  O custo beneficio vale a pena, pois a passagem é acessível. 

 No bairro Jardim atlãntico nao tem ciclofaixa e faixas. 

 Existem ações educacionais de trânsito na comunidade. 

 Não há sinalização viária, calçadas, fiscalização e acessibilidade 

(idoso/PNE) no bairro. 

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

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas. 

 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa e pedestres. 

 

3.1.3   CAUSAS DOS PROBLEMAS 

• Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existem linhas de transporte público  

 O transporte é regular falta melhoria e a linha de ônibus não é suficiente. 

 O ônibus passa no minímo em 30 minutos, e aos finais de semana chega 

a ser de 1 hora de espera. 

 Não temos pontos de ônibus. 

 O custo beneficio nao vale a pena pois não temos qualidade 

 Não temos ações educacionais de trânsito no bairro. 

 Não temos ciclovias e ciclofaixas, são necessárias pricipalmente nas ruas 

com maiores fluxos. 

 Não temos sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE), é muito importante. 

 A forma de mobilidade é feita através de motos, coletivos e bicicletas. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas. 

 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa e pedestres. 

 

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe serviço de transporte público, é péssimo e não são suficientes. 

 O transporte não é bom, apenas uma linha de ônibus que não é 

suficiente. 

 O tranporte é feito por uma empresa terceirizada. 

 Os pontos de onibus não sao suficientes e nao são bem projetados. 

 O custo beneficio de ônibus não compensa, pois serviços são péssimos. 

 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, onibus e bicicletas. 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos transporte púbilco que é tranquilo na comunidade. 

 A qualidade do serviço é boa, porém o ideal deveria existir uma linha que 

abrangesse a região do posto de saúde, para facilitar a acessibilidade ao 

sistema de saúde.  

 O transporte é regular. 

 Os pontos de ônibus não são  suficientes porque temos a dificuldade de 

chegar ao laboratório por ser bem distante, e a UPA e o postinho e outros 

serviços públicos. 

  O custo e beneficio vale a pena, porque várias pessoas nao possui o 

transporte próprio. 

 Existiam ações educacionais de trânsito, mas atualmente estão em falta. 

 No bairro não tem ciclofaixa e faixas, são necessárias tendo em vista que 

existe o incentivo a construção de ciclovias. 



 
 
                                                                                        
 

 A sinalização viária é boa. 

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

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas. 

 Faltam ciclofaixas de trânsito e faixa e pedestres. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe serviço de transporte público, porém a demanda não é suficiente, 

importante que houvesse mais ônibus. 

 A qualidade do transporte é boa, mas existe o monopolio. 

 O transporte é regular e melhorou com a pavimentação. 

 Não existem pontos de ônibus, até mesmo os trabalhadores da Hydro não 

têm onde se abrigarem. 

 O custo beneficio vale a pena. 

 O transporte não é bom. 

 Não existem ações educacionais de trânsito, somente em áreas do 

centro. 

 Não existe ciclovias ou ciclofaixas, seria importante a integração com o 

sistema integrado. 

 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE). 

 O transporte e feito através de motos e bicicletas, mas seria importante 

pensar em valorização de transporte público. 

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção na região. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um plano de mobilidade que atenda também a área rural. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

3.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe serviço de transporte público. 

 Temos o transporte de boa qualidade, mas precisamos de mais linhas de 

ônibus. 

 O transporte é regular. 

 Não temos pontos de ônibus na comunidade. 

 O custo benefício da passagem de ônibus é vale a pena. 

 Não existem ações educacionais de trânsito. 

 Não existe ciclovias ou ciclofaixas, precisamos com urgência. 

 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE), há necessidade com urgência. 

 O transporte e feito através de bicicletas, motos ou a pé.  

 

3.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas e no escoamento da 

produção. 

 

3.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para 

transporte e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

3. GRUPO TEMÁTICO – TRANSPORTE, MOBILIDADE, TRÂNSITO E 

ACESSIBILIDADE. 

3.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

          RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

 

3.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe tranporte urbano na comunidade. 

 A qualidade do transporte é insuficiente e a qualidade é regular. 

 Otransporte é rugular oferecidos a comunidade de segunda a sexta. 

 Não temos pontos de ônibus. 

 O custo benefício da passagem de vale a pena, pois temos necessidade. 

 Não existem ações educacionais de trânsito. 

 Não existe ciclovias ou ciclofaixas se faz necessária. 

 Não tem sinalização viária, de calçadas, fiscalização, acessibilidade 

(idoso/PNE).  

 O meio de transporte é feito através de motos e bicicletas. 

 

3.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldades no transporte e locomoção de pessoas tanto na sede quanto 

para as colônias. 

 

3.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento) para transporte 

e  mobilidade. 

 

 

  

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

T4- POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA 

E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL) 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA 

       RELATOR: NILMA DE JESUS COSTA. 

 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS           

 Precisamos de programas, projetos e ações. 

 Existe o Creas e Camboatã, assistência a gestantes e outros programas. 

 Existem programas e projetos, porém não atende a demanda total. 

 Precisa voltar o programa jovem aprendiz. 

 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade; 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção; 

 Não temos acesso às linhas de financiamento e programas do governo 



 
 
                                                                                        
 

federal;  

 Inexistência de política rural e/ou plano de desenvolvimento e 

sustentabilidade rural que seja atual. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito, financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção de 

agricultura familiar ou de cooperação; 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões;  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias federais (federal 

e estadual) para prover recursos voltados ao desenvolvimento rural 

sustentável; 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO 

 

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. 

 Não temos empregos e as oportunidades são mínimas. 

 Existe diferença salarial entre homens e mulheres na comunidade. 

 Não existem potenciais econômicos na comunidade.  

. 

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  

 

4.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade; 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção; 

 Não temos acesso às linhas de financiamento e programas do governo 

federal; e 

 Inexistência de política rural e/ou plano de desenvolvimento e 

sustentabilidade rural que seja atual. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1   LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA.  

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

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

  Temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade através do 

Cras e SESI. 

 Precisamos de incentivo para ações e projetos/programas na 

comunidade. 

 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego na 

comunidade, são poucas as vagas de capacitação e geração de emprego. 

 Só existe o potencial turístico e ecônomico são somete o lago o parque e 

a agropec. 

. 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal  

 Inexistência de política rural. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola e 

pesqueira, ao turismo ecológico de base comunitária e realização de 

eventos 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento,crédito,financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 



 
 
                                                                                        
 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais insulares e 

continental  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO  

 

4.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

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

(Maria Vitória e Cléa); 

 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade. 

 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego (Maik e 

Maria Vitória). 

 Não temos acesso a programas/projetos e ações. (Maria Vitória e 

Conceição). 

 Existe diferença salarial entre homens e mulheres na comunidade (Maria 

Vitória e Conceição). 

 Não temos potenciais turisticos no bairro e na comunidade. (Conceição, 

Maria Vitória e Vilanir). 

. 

4.1.2  PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal  

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola e 

pesqueira, ao turismo ecológico de base comunitária e realização de 

eventos 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito, financiamento e 



 
 
                                                                                        
 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais insulares e 

continental  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO) E    

ADRIANA. 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

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

(Vanessa). 

 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade. 

(Vanessa) 

 Precisamos de cursos que incentive o empreendedorismo local, poderia 

ter (Valdimeire). 

 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego na 

comunidade. (Vanessa) 

 Não temos acesso a informação na comunidade (Jô). 

 Não existem potenciais turísticos na comunidade (Valdimeire). 

 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade; 

 Inexistência de infraestrutura e serviços públicos fundamentais. 

  

4.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito, financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial  

 

 



 
 
                                                                                        
 

produtivo e comercialização da produção  das regiões rurais insulares e 

continental  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: REGINALDO REIS. 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

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

 Falta apoio do poder público para incentivar os programas e projetos 

locais. 

 No bairro não temos nenhum programa voltado para a população do 

bairro. 

 Não existe no bairro incentivo ao emprego e renda. 

 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade. 

 Precisamos de cursos que incentive o empreendedorismo local. 

 Precisamos de incentivo para ações e projetos/programas na 

comunidade. 

 Não temos acesso a creches. 

 Não existe potencial turístico na comunidade e no bairro. 

. 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Muitos não têm acesso às linhas de financiamento e programas do 

governo estadual ou federal. 

 Inexistência de política rural no plano diretor. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola, ao  

 



 
 
                                                                                        
 

turismo ecológico de base comunitária e realização de eventos; 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento,crédito,financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção de agricultura familiar. 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais para os colonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA 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. 

  No bairro não temos acesso a emprego, temos que trabalhar no que 

aparecer. 

 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 nao temos capacitações. 

 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. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional que 

condiza com a realidade local. 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agrícola e ao 

turismo ecológico de base comunitária. 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito, financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial  

 



 
 
                                                                                        
 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais. 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

4.  GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA. 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS           

 Precisamos de programas, projetos e ações que incentivam o primeiro 

emprego e cursos complementares. 

 Existe o Cras como um programa que ajuda a comunidade e é acessível 

 Existe incentivo para emprego e renda, porém precisa melhorar o serviço 

ofertado.  

  Existem projetos, programa e ações, mas precisa de melhorias. 

 Não há cursos de qualificação profissional, ofertas de vagas, fomento ao 

empreendedor local. 

 Não ha diferença salarial entre homens e mulheres na comunidade. 

 Precisamos de um ponto turístico na comunidade. 

 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção, mesmo 

que se façam cooperativas; 

 Não temos acesso a linhas de financiamento e programas do governo 



 
 
                                                                                        
 

federal ou estadual; 

 Inexistência de política rural sustentável. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural; 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

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. 

 Existe empreendendorismo local e turismo no municipio, mas precisamos 

ter acesso e capacitação profissional. 

 Existe diferença salarial entre homens e mulheres na comunidade. 

 Não há cursos, qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao 

empreendedor local. 

 A selecta e um potencial econômico na comunidade. 

. 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais. 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção. 

 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal 

para a nossa comunidade. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional que 

condiza com a realidade local. 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agrícola e ao 

turismo ecológico de base comunitária. 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito, financiamento e  

 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 



 
 
                                                                                        
 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais. 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARLENE COELHO. 

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 incentivo para ações e projetos/programas na 

comunidade. 

 Precisamos de projetos e programas que incentive o emprego na 

comunidade, temos emprego, porém falta acesso. 

 Faltam melhorias para qualificação profissional, oferta de vagas, fomento 

ao empreendedor local, faltam parceirias entre a sociedade e empresas 

no bairro. 

 Existem potenciais econômicos e turísticos na comunidade. 

. 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal  

 Inexistência de política rural. 

 

4.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Faltam investimentos voltados para incentivo a atividade agricola e 

pesqueira, ao turismo ecológico de base comunitária e realização de 

eventos 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração  

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito,financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 



 
 
                                                                                        
 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais insulares e 

continental  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS           

 Precisamos de programas, projetos e ações para incentivar o primeiro 

emprego e cursos complementares. 

 Falta acesso a programas, projetos e ações. 

 Os serviços de geração de emprego e renda nao são bons no bairro. 

 Existe somente o SENAI que gera essas oportunidades  de capacitação. 

 Não há cursos de qualificação profissional. 

 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal  

 Inexistência de política rural. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola e 



 
 
                                                                                        
 

pesqueira, ao turismo ecológico de base comunitária e realização de 

eventos 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento,crédito,financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais insulares e 

continental  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existe um programa de primeiro emprego mas não atende a nossa 

comunidade. 

 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade, pois são 

poucas vagas. 

 Temos um municipio com muitos desempregados, não se permite a 

geração de renda. 

 Faltam ações, projetos e programas voltados para a capacitação na 

comunidade. 

 Faltam ampliações em programas, projetos e ações na comunidade. 

 Não temos potenciais turísticos  e econômicos na comunidade. 

. 

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. 

 

4.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola e 

pesqueira, ao turismo ecológico de base comunitária e realização de 

eventos 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

 

 de projetos necessários a acesso a fomento,crédito,financiamento e 



 
 
                                                                                        
 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais insulares e 

continental  

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS           

 Precisamos de programas, projetos e ações de primeiro emprego e 

cursos complementares pois não temos seria importante um local para 

que os jovens possam frequentar. 

 Temos dificuldades de acesso, faltam profissionais e assistência 

(psicólogo e psiquiatras). 

 Não temos acesso a emprego e renda, pois está em situação precária, a 

distância é uma das dificuldades enfrentadas. 

 Seria importânte o incentivo a programas, projetos e ações. 

 Temos alguns cursos de qualificação, porém faltam vagas de emprego, 

seria importante que as empresas investissem no bairro. 

 As maiorias das mulheres trabalham em viveiros em condições precárias 

e existe diferença salarial. 

 Existem áreas para potenciais turísticos e econômicos, mas não temos 

investimento, tem o potencial de artesanato para as mulheres, precisamos 

de um espaço para associação do bairro. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Não acesso a linhas de financiamento e programas do governo federal  

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola e 

pesqueira, ao turismo ecológico de base comunitária e realização de 

eventos 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito, financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção das regiões rurais insulares e 

continental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

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

(Socorro). 

 Não temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade, falta 

divulgação. 

 Não temos empregos e as oportunidades são mínimas, o serviço é 

péssimo.  

 Não existem programas, projetos e ações na comunidade. 

 Existe diferença salarial entre homens e mulheres na comunidade. 

 Não existem potenciais econômicos na comunidade.  

. 

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  

 

4.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional ; 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento, crédito,financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção  das regiões rurais insulares e 

continental; 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS           

 Precisamos de programas, projetos e ações de primeiro emprego e 

cursos complementares nao saão suficientes e falta divulgação.  

 A questão de emprego e renda local é regular (Pres.Humberto). 

 Não existem programas, projetos e ações, falta incentivo público para a 

capacitação profissional e incentivo para as empresas capacitarem seus 

futuros colaboradores. (Rosimar e Raimundo). 

 Há diferença salarial entre homens e mulheres no bairro. 

 Não temos potenciais turisticos e econômicos no bairro. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção 

 Muitos não têm acesso às linhas de financiamento e programas do 

governo estadual ou federal. 

 Inexistência de política rural no plano diretor. 

 

4.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agricola, ao 

turismo ecológico de base comunitária e realização de eventos; 

 Falta de assistência técnica para emissão de documentação e elaboração 

de projetos necessários a acesso a fomento,crédito,financiamento e 

acesso a programas governamentais de escoamento da produção 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo e comercialização da produção de agricultura familiar. 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural. 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais para os colonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos no 

bairro, mas existe no municipio com um todo, falta plano para o bairro. 

 A qustão de emprego e renda se dá através de pontos comerciais, 

servidor público do municipio, seria importante o incentivo ao 

empreendendorismo local. 

 Não existem programas e projetos no bairro, somente no rio e área 

particular. 

 Não temos qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao 

empreendedor local no bairro, seria importante a criação para diversas 

aptidões. 

 Não tem potenciais econômicos e turísticos na comunidade.  

. 

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  

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional que 

condiza com a realidade local. 

 Falta de investimento voltado para incentivo a atividade agrícola e ao 

turismo ecológico de base comunitária. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

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

falta divulgação. 

 Precisamos de incentivo e divulgação para ações e projetos/programas 

na comunidade. 

  A qustão de emprego e renda no bairro precisa de divulgação. 

 Falta incentivo público para os programas, projetos e ações. 

 Temos cursos de qualificação profissional, oferta de vagas, fomento ao 

empreendedor local, porém falta divulgação. 

 Não temos potenciais turísticos e econômicos na comunidade. 

 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais 

 Inexistência de infraestrutura para comercialização da produção, mesmo 

que se façam cooperativas; 

 Não temos acesso a linhas de financiamento e programas do governo 

federal ou estadual; 

 Inexistência de política rural sustentável. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para prover recursos voltados ao 

desenvolvimento rural; 

 Inexistência de um Fundo Municipal voltado para o desenvovimento das 

áreas rurais. 



 
 
                                                                                        
 

 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

4. GRUPO TEMÁTICO – POLÍTICA ECONÔMICA (TURISMO, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E SERVIÇOS, POLÍTICA RURAL). 

4.1   LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

 

4.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Existem programas/projetos/ações de primeiro emprego e cursos.  

 Temos acesso a programas/projetos/ações na comunidade. 

 A questão do emprego e renda na comunidade são através do turismo de 

negócio, eles dão muita orpotunidade para a microempresa. 

 Existe a hydro e a prefeitura em pareceria a universidades que fornece 

projetos, programas e ações.  

 Existem cursos para a qualificação profissional, oferta de vagas, fomento 

ao empreendedor local. 

 Não há diferença salarial de mulheres na comunidade. 

 Não existem potenciais turísticos no bairro. 

. 

4.1.2 PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico; 

 Necessidade de criação de mais espaços de emprego em busca de 

melhoria de renda. 

 

4.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um plano de desenvolvimento econômico; 

 Baixo grau de escolaridade e inexistência de capacitação profissional; 

 Falta de investimento voltado para incentivo ao empreendedorismo 

 Não há programas e projetos voltados para desenvolver o potencial 

produtivo, de comercio e serviços; 

 Falta de articulações da prefeitura com outras estâncias administrativa 

(federal, estadual e municipal) para fomentar a abertura de mais espaços de 



 
 
                                                                                        
 

trabalho e/ou produção. 

T5- ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

 

1) Sobre as Unidades de Vizinhança, também considerada como vila ou 

aglomerado urbano, quais os principais problemas? 

 

 Falta de Infraestrutura básica, tais como: rede de abastecimento de 

água,  

 Rede de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica e de 

comunicação; 

 O sistema viário, de transporte público deve ser melhor estruturado  

 A gestão do resíduos sólidos deve ser melhor instituída, bem como a 

definição de pelo menos um aterro sanitário controlado 

 Precisamos de Estruturas de ensino para atender a demanda do 

fundamental e médio, de qualificação profissional e outros cursos 

complementares. 

 Precisamos de um posto de saúde;  

 Precisamos de Um posto policial;  

 Inexiste área verdes estruturada para recreação e lazer da comunidade 

com qualidade 

 Falta Uma legislação que regule o uso e a utilização do solo. 

 

 

2) Com base nos problemas, quais elementos devem ser considerados como 

essenciais, para prover cada Unidade de Vizinhança, também considerada 

como vila ou aglomerado urbano.? 

 

 Infraestrutura básica, como rede de abastecimento de água e estação 

de tratamento de água, rede de esgotamento sanitário e estação de 

tratamento de esgoto; 



 
 
                                                                                        
 

 rede de energia elétrica e de comunicação; 

 sistema viário, de transporte público e estruturação de integração com 

um plano cicloviário; 

 gestão dos resíduos sólidos e definição de pelo menos um aterro 

sanitário controlado e/ou área de transbordo; 

 Estruturas de ensino para atender a demanda do fundamental e médio, 

de qualificação profissional e outros cursos complementares. 

 um posto de saúde; Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com suporte 

para receber e apoiar as ações itinerantes que possam oferecer acesso 

de serviços especializados. 

 Um posto policial;  

 Uma área verde para recreação e lazer da comunidade; 

 Uma legislação que regule o uso e a utilização do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

T6- ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: NILMA DE JESUS COSTA. 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação são bons, mas precisa de melhorias. 

 Existem escolas suficientes. 

 Precisa de  cursos para os jovens. 

 Em questão de matrícula, na educação infantil, as pessoas dormem na 

porta da escola para conseguir uma vaga. 

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

 Existem ocorrências de situações de vulnerabilidade social, violência 

física, violência sexual; abuso e exploração sexual. 

 Afastamento do convivio familiar devido medida socioeducativa. 

 Falta investimento na assistência social. 



 
 
                                                                                        
 

 A violência doméstica é um problema do municipio. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Percebe-se alta rotatividade de servidores; 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários; 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC; 

 Baixa adesão dos jovens / adolescentes aos programas tem que haver 

mais incentivo e atratividade; 

 Centralização do Controle Social; 

 Falta de alimentação saudável, por isso comunidade adoece; 

 Falta de incentivo para agricultura familiar; 

 Nós achamos que falta veículos exclusivos para cada Serviço da 

assistência no intuito de fornecer  mais autonomia e apoio a comunidade. 

 

6.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 Faltam mais estudos técnicos com dados atualizados que possam dar 

base para desenvolver programas mais específicos; 

 Secretarias responsáveis pela assistência social e outras precisam de 

maior capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO 

 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos serviços de educação à única escola que tinha foi retirada. 

 Não temos escolas suficientes no bairro. 

 O serviço de educação no bairro é péssimo. 

 O mais urgente é a educação e saúde. 

 Falta atenção do poder público. 

 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. 

 Abandono; Vivência de trabalho infantil. 

 Discriminação em decorrência da orientação  sexuale/ou raça/etnia. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

5.1.2  PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Alta rotatividade de servidores; 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários; 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais; 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 



 
 
                                                                                        
 

 

 Falta de alimentação saudável. 

 Falta de incentivo para agricultura familiar. 

 Crescimento Populacional. 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

  

6.1.2  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço é ótimo, porém precisa melhorar o ensino médio. 

  As escolas deveriam ensinar a ECA as crianças e jovens para que eles 

possam saber de seus deveres na sociedade. 

 Existem escolas suficientes. 

 A demanda para o EJA ainda é pouca, deveria ter aulas com cursos 

técnicos e profissionalizantes. 

 O mais urgente são os cursos profissionalizantes e técnicos. 

 Existe diferença salarial entre mulheres e homens na comunidade. 

 Temos acesso a poucas creches 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 assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários e Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais; 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC; 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes; 



 
 
                                                                                        
 

 Falta de alimentação saudável; 

 Falta de incentivo para agricultura familiar; 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO.  

 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de educação é insuficiente (Maria Vitória, Maik e Conceição). 

 Não temos escolas que atendem a demanda ofertada na noite. (Vilanir e 

Conceição). 

 Não há serviços ofertados para o EJA, e creches os demais serviços são 

satisfatórios (Vilanir e Conceição). 

 O mais urgente é o EJA. 

 Não temos acesso a creches no bairro (Maria Vitória e Geovana). 

 Falta o ensino médio. 

 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. 

 Situação de mendicância. 

 Discriminação em decorrência da orientação  sexual e/ou raça/etnia. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco 

 Alta rotatividade de servidores 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos. 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da  

         Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC; 



 
 
                                                                                        
 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 

 Centralização do Controle Social 

 Falta de alimentação saudável. 

 Falta de incentivo para agricultura familiar. 

 Crescimento Populacional. 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço é insuficiente. 

 Faltam escolas. 

 Precisamos do EJA no bairro (Daniele). 

 Não temos o EJA, porém o resto e satisfatório (Valdimeire). 

 Não tem emprego e renda no bairro. 

 Poderia existir projetos, açoes e programas no bairro. 

 Não há cursos de qualificação profissional no bairro, mas poderia ter. (jô) 

 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. 

 

6.1.2   PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade  

 

5.1.3   CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de infraestrutura e serviços públicos fundamentais. 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: REGINALDO REIS. 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de educação é  péssimo, porém todas as escolas atendem essa 

demanda. 

 Todas as mulheres que trabalham possuem renda mínima. 

 Falta o ensino médio. 

 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. 

 Abandono; Vivência de trabalho infantil. 

 Discriminação em decorrência da orientação  sexual e/ou raça/etnia. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco a saúde sem 

cuidados específicos. 

 Muita rotatividade de servidores 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC. 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes aos programas por falta de  

orientação e incentivo. 

 Falta de alimentação saudável. 



 
 
                                                                                        
 

 Falta de incentivo para agricultura familiar. 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 Falta de Implementação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL nas 

comunidades rurais. 

 

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço é razoável acho que deveria melhorar a qualidade, nao tem 

vaga para creche  no bairro. 

 Faltam escolas suficientes para atender a demanda ofertada. 

 Não há acesso a equipamentos, serviços e matrículas no bairro, está 

faltando, pois nosso bairro é muito povoado e não temos opção. 

 O mais urgente no momento é o EJA  e uma creche. 

 Precisamos de incentivo para os jovens que viram delinquentes por falta 

de oportunidade no esporte e cursos que ocupem seu tempo. 

 Não temos programas, projetos e ações para o primeiro emprego e renda. 

 Precisamos de posto de saúde local. 

 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  sexuale/ou raça/etnia. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

cidadãos 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC; 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 

 Falta de incentivo e capacitação para agricultura familiar. 



 
 
                                                                                        
 

 Falta de veículos exclusivos para Serviços que atendam a comunidade. 

 Falta de Implementação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL. 

 

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

6.  GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA. 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação são bons, mas precisa de melhorias. 

 Existem escolas suficientes, precisamos de uma creche onde os pais 

deixem seus filhos e possam trabalhar. 

 Precisa de cursos para os jovens. 

 Temos equipamentos e serviços educacionais, mas quanto mais escolas 

melhor. 

 Precisamos do EJA e creches. 

 Precisamos de uma escola de ensino superior pública no bairro. 

 Existem ocorrências de situações de vulnerabilidade social, violência 

física, violência sexual; abuso e exploração sexual. 

 Falta investimento na assistência social. 

 A violência doméstica é um problema do municipio. 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Alta rotatividade de servidores; 

 Falta investimento na assistência social. 

 

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não se tem garantido os direitos da pessoa idosa: proteção integral, 

autonomia, convivência familiar e comunitária.  

 Garantir a criação do plano de cargos e carreiras dos servidores 

Municipais da Assistência Social- PCCR, através da política de gestão.  

 Fortalecer a Relação Intersetorial das Políticas Públicas. 

 Ampliar parcerias de Políticas Intersetoriais para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviço a Comunidade – PSC. 

 Ampliar Política Pública de Atendimento aos jovens /adolescentes em 

cursos profissionalizantes; viabilizando acesso à qualificação profissional 

de jovens e adolescentes;  

 Consolidação do sistema descentralizado e participativo de assistência 

social e, em especial, do conselho Municipal de Assistência social; 

 Ampliação de centros de convivência para idosos, viabilizando através de 

recursos governamentais que possibilitem o desenvolvimento de 

atividades socioculturais;  

 Garantir às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional 

acesso regular a alimentos de qualidade para seu autoconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

     RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educacionais são regulares na comunidade. 

 Não há escolas suficientes. 

 O mais urgente é o EJA, e os demais devido ao grande crescimento 

populacional. 

  Gostariamos que tivesse faculdades públicas. 

 Não temos escolas suficientes no bairro. 

 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. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

cidadãos 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 

 Falta de incentivo e capacitação para agricultura familiar. 

 Falta de veículos exclusivos para Serviços que atendam a comunidade. 

 Falta de Implementação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

6.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA 

      RELATOR: MARLENE COELHO  

6.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de educação e regular na comunidade. 

 Não há escolas suficientes na comunidade. 

 Temos acesso a serviços de matrículas  nas escolas , porém precisa de 

divulgação. 

 O mais urgente é o EJA, creches e o ensino médio. 

 Precisamos de um ensino superior público. 

 Não há diferença salarial entre mulheres e homens na comunidade. 

 Temos acesso a poucas creches 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 no município. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Alta rotatividade de servidores; 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários; 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais; 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC; 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 

 Falta de alimentação saudável. 



 
 
                                                                                        
 

 Falta de incentivo para agricultura familiar. 

 Crescimento Populacional. 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 
RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos colégios, precisamos do ensino médio. 

 Não há escolas suficientes. 

 Não temos acesso ao EJA, serviços de matrícula na educação infantil e 

fundamental no bairro. 

 Existe segurança, saúde, creches e programa para jovens no bairro. 

 Precisamos de mais opportunidades para as mulheres e oportunidades de 

emprego. 

 Existem ocorrências de situações de vulnerabilidade social, violência 

física, violência sexual; abuso e exploração sexual. 

 Afastamento do convivio familiar devido medida socioeducativa. 

 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de 

proteção. 

 Há situação de rua e mendicância. 

 Existe abandono; Vivência de trabalho infantil; 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia. 

 Falta investimento na assistência social. 

 Outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a 

sua condição de vida e os impedem de usurfruir autonomia e bem estar. 

 A violência doméstica é um problema do municipio. 

 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários e Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais; 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC; 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes; 

 Falta de alimentação saudável; 

 Falta de incentivo para agricultura familiar; 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

6.1.2 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA 

       RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos serviços de educação na comunidade Morada dos Ventos, ou 

seja, não temos nada. 

 Não temos escolas suficientes no bairro. 

 Não temos acesso a equipamentos, serviços e matrículas na educação 

infantil, fundamental, médio e EJA, se quisermos temos que ficar na rua 

no aguardo de vagas em outra vizinhança. 

 Os serviços mais urgentes são escolas, postos de saúde e outros 

beneficios na Morada dos Ventos. 

 Precisamos de escolas, posto de saúde e uma quadra de esporte na 

comunidade. 

  A questão do emprego em geral é mais por falta de divulgação. 

 Existe 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. 

 Situação de rua e mendicância. 

 Discriminação em decorrência da orientação  sexuale/ou raça/etnia. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

5.1.2  PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários e Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais; 



 
 
                                                                                        
 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC; 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes; 

 Falta de alimentação saudável; 

 Falta de incentivo para agricultura familiar; 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

5.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação são bons, mas precisa de melhorias. 

 Não existem escolas suficientes para ensino médio e técnico. 

 Não temos ensino médio. 

  O mais urgente é o ensino médio. 

 Precisamos de segurança nas escolas. 

 Existema acesso a vagas , qualificação e acessoa  creches, porém façta 

ampliar a creche, existem salas disponíveis mas nao temos proficionais 

capacitados. 

 Existem ocorrências de situações de vulnerabilidade social, violência 

física, violência sexual; abuso e exploração sexual. 

 Existem violência física, psicológica e negligência. 

 Violência sexual; abuso e/ou exploração sexual. 

 Tráfico de pessoas. 

 Abandono; vivência de trabalho infantil; 

 Descriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia. 

 Situação de  rua e mendicância. 

 Falta investimento na assistência social. 

 A violência doméstica é um problema do municipio. 

 



 
 
                                                                                        
 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco 

 Alta rotatividade de servidores 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos. 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 

 Centralização do Controle Social 

 Falta de alimentação saudável. 

 Falta de incentivo para agricultura familiar. 

 Crescimento Populacional. 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 

6.2.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 Inexistência de ações sistemáticas de esporte e lazer para crianças e 

jovens que abranjam prioritariamente os bairros periféricos; 

 A ausência de creches, de praças equipadas para esporte e lazer e do 

controle da frequência escolar são fatores que incidem sobre a ociosidade 

de crianças e jovens nas zonas urbana e rural do município; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida como academias 

ao ar livre; 

 Inexistência de projetos específicos para atender aos portadores de 

necessidades especiais; 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos serviços de educação. 

  A escola atende somente crianças até 10 anos de idade e não é 

suficiente. 

 Temos acesso a equipamentos e serviços de matrícula na educação 

infantil, fundamental, e EJA. 

 O mais urgente no momento são cursos profissionalizantes e ensino 

médio. 

 Não temos escolas suficientes no bairro, há uma grande demanda de 

cursos profissionalizantes,oferta de vagas, fomento ao empreendedor 

local 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. 

 Abandono; Vivência de trabalho infantil. 

 Discriminação em decorrência da orientação  sexuale/ou raça/etnia. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Baixo índice de desenvolvimento econômico na comunidade  

 Inexistência de infraestrutura e serviços públicos fundamentais. 

 

6.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 



 
 
                                                                                        
 

 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1 LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

 

6.1.1   DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação são ruins, pois não temos escolas públicas. 

 Temos apenas escolas particulares, escolas Adv. E Filantrópicas: 

Juquinha e fundação Bradesco. 

 O mais urgente é capacitação profissional e creches. 

  Gostariamos de implantação de uma creche em tempo integral. (Pres. 

Humberto). 

 Não temos acesso a vagas, qualificação profissional e acesso a creche 

(Pres. Humberto). 

 Existem ocorrências de situações de vulnerabilidade social, violência 

física, violência sexual; abuso e exploração sexual. 

 Violência física, psicológica e neglígência; 

 Afastamento do convivio familiar devido à medida de proteção. 

 Falta investimento na assistência social. 

 A violência doméstica é um problema do municipio. 



 
 
                                                                                        
 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco a saúde sem 

cuidados específicos. 

 Muita rotatividade de servidores 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

usuários 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC. 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes aos programas por falta de 

orientação e incentivo. 

 Falta de alimentação saudável. 

 Falta de incentivo para agricultura familiar. 

 Falta de veículos exclusivos para cada Serviço. 

 Falta de Implementação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL nas 

comunidades rurais. 

 

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1   LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos escolas e uma boa estrutura e um número suficiente de 

matrículas. 

  Tem escolas até o quinto ano, seria importante o ensino médio. 

 O acesso aos equipamentos, serviços e matrículas na educação infantil, 

fundamental e médio, EJA e profissional precisa ser estruturado para 

atender a demanda nos bairros. 

  O mais urgente é necessário ter a sensibilização e informação para que a 

comunidade interaja e se matricule para que possam tem qualificação. 

 As mulheres são pela maioria doméstica e servidora pública. 

 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, precisam garantir o apoio na Rua Aniba Miranda. 

 Falta de investimento na assisntência social, na saúde, educação e 

segurança. 

 A violência doméstica é um problema no município em algusn casos 

isolados.. 

 

6.1.2 PROBLEMAS 

 Dificuldade no acesso das Políticas Públicas para garantia de direitos dos 

cidadãos 

 Insuficiência na garantia dos Benefícios Eventuais; 

 Dificuldade de acesso às Políticas Públicas para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC 

 Baixa adesão dos jovens/adolescentes. 



 
 
                                                                                        
 

 Falta de incentivo e capacitação para agricultura familiar. 

 Falta de veículos exclusivos para Serviços que atendam a comunidade. 

 Falta de Implementação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL. 

 

6.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos escolas públicas (IFPA), porém necessitamos pois há grande 

demanda (Deolecélia). 

 Não temos escolas suficientes na comunidade (Eliziane). 

 O serviço e matrículas na educação infantil, fundamental, médio, EJA e 

acesso a equipamentos são péssimos (Eliziane). 

  O mais urgente são a educação infantil, fundamental e creches. (José 

Nascivaldo). 

 Há necessidade de implantação de uma creche integral no bairro. 

 Não temos creche na comunidade. 

 A questão das mulheres referente ao emprego e renda é que  existe 

diferença salarial. 

 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade. 

 Falta de investimento na assisntência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Crescente Demanda de Idosos em situação de risco; 

 Alta rotatividade de servidores; 

 Falta investimento na assistência social. 

 

5.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não se tem garantido os direitos da pessoa idosa: proteção integral, 

autonomia, convivência familiar e comunitária.  

 Garantir a criação do plano de cargos e carreiras dos servidores 

Municipais da Assistência Social- PCCR, através da política de gestão.  

 Fortalecer a Relação Intersetorial das Políticas Públicas. 



 
 
                                                                                        
 

 Ampliar parcerias de Políticas Intersetoriais para o cumprimento da 

Medida de Prestação de Serviço a Comunidade – PSC. 

 Ampliar Política Pública de Atendimento aos jovens /adolescentes em 

cursos profissionalizantes; viabilizando acesso à qualificação profissional 

de jovens e adolescentes;  

 Consolidação do sistema descentralizado e participativo de assistência 

social e, em especial, do conselho Municipal de Assistência social; 

 Ampliação de centros de convivência para idosos, viabilizando através de 

recursos governamentais que possibilitem o desenvolvimento de 

atividades socioculturais;  

 Garantir às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional 

acesso regular a alimentos de qualidade para seu autoconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

6. GRUPO TEMÁTICO – ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO. 

6.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

6.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O serviço de educação é insuficiente. 

 Não temos escolas que atendem a demanda. 

 Não há serviços ofertados para o EJA, e creches no bairro. 

 O mais urgente é a educação infantil, fundamental, mas eciste o ensino 

médio e técnico. 

 Gostariamos que construissem mais escolas e creches no bairro. 

 Não temos acesso a creches no bairro. 

 Há ocorrência de situações de vulnerabilidade social na comunidade. 

 Afastamento do convívio familiar devidoà aplicação de medidas 

socioeducativas. 

 Afastamento do convívio familiar devidoà aplicação de medidas de 

proteção. 

 Falta de investimento na assistência social. 

 A violência doméstica é um problema no município. 

 

6.1.2  PROBLEMAS 

 Faltam investimentos e fortalecimento na assistência social. 

 Apoio as familias através da criação de ações estratégicas de apoio 

financeiro e da estrutura para a família dar assistência fora do município. 

 A violência doméstica é um problema do município 

 

6.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Necessidade de reestruturação da secretaria ou setor responsável para 

realizar mais ações e atendimentos necessários em todo o municipio, 

bem como, elaborar projetos e ir em busca de recursos em outras esferas 

da federação. 



 
 
                                                                                        
 

T7- SEGURANÇA PÚBLICA 

 

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

7.  GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: NILMA DE JESUS COSTA 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos segurança pública, porém precisa melhorar. 

 É importante que tenha uma prevenção na parte que envolve a seguraçã 

e policiamento. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana e 

principalmente na area rural por causa do tráfico; 

 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega 

os serviços de segurança. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

7.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta um maior efetivo, ou um comando maior no municipio, bem como, 

maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO 

 

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 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana. 

 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). 

 Falta um comando na sede do municipio ou uma secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

      RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos serviços de segurança pública, pois  precisa  de melhorias. 

 Não existe policiamento, no qual se torna insuficiente.  

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança; e 

 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega 

os serviços de segurança. 

 

7.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 Falta um comando na sede do municipio ou uma secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO. 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos serviços de segurança pública, mas não é suficiente e nao 

garante a segurança local. (Maria vitória e Conceição). 

 A Policia Militar não é suficiente. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área rural. 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Tem policiamento, porém não suficiente. 

 O policiamento não garante a segurança local. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: REGINALDO REIS. 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos serviços de segurança pública, porém precisa de mais policiais. 

 Não existe policiamento suficiente na comunidade. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana e 

rural principalmente. 

 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega 

os serviços de segurança. 

 O municipio não tem uma secretaria de segurança. 

 

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de um planejamento melhor da politica de seguraça do estado e do 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

  Falta policiamento, pois não temos segurança local, tem casos que a 

própria policia abusa. 

 Não existe policiamento. 

 A comunidade precisa de segurança. 

 

7.1.2 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. 

 

7.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de segurança pública estão ruins, porém precisa melhorar. 

 A policia militar e polícia civil não consegue atender a demanda na região. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistência de Implementação dos serviços de segurança na área 

urbana. 

 Necessidade de recursos na área urbana, uma vez que a demanda 

sobrecarrega os serviços de segurança. 

 

7.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não tem secretaria de segurança e um policiamento adequado a 

realidade crescente de criminalidade no municipio. 

 Crescente índice de criminalidade; 

 As políticas públicas de segurança não estão ocorrendo de forma 



 
 
                                                                                        
 

integrada com outros setores da esfera municipal; 

 O Poder Executivo Municipal não é dotado de recursos humanos para a 

realização das atividades de policiamento ostensivo e prevenção da 

violência; 

 Não se conjuga esforços técnicos e financeiros com o Estado e a União, 

objetivando garantir maior segurança ao município; 

 Não tem ocorrido o aperfeiçoamento e reciclagem dos recursos humanos 

vinculados à segurança, através de treinamento e avaliação do efetivo da 

Guarda Civil Municipais; 

 Falta ampliar a Guarda Civil Municipal em efetivo, equipamentos e 

instalações nas diversas regiões do Município, dando-lhe preparo e 

formação contínuos para uma ação de segurança com respeito integral 

aos direitos de cidadania e aperfeiçoando sua ação na segurança da 

comunidade escolar;  

 Não se tem garantido rondas frequentes da guarda municipal em parceria 

com outros órgãos de segurança;                                             

 Não se têm executado ações de orientação (procedimentos quanto a 

assaltos, ocorrências consultar a segurança) através de palestras e 

oficinas por parte dos órgãos de segurança pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área rurais. 

 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega 

os serviços de segurança. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área rurais. 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: MARLENE COELHO. 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos serviços de segurança pública e o serviço é ótimo. 

 A policia militar não é suficiente na comunidade. 

 Colocam policiamento nos bairro de Camboatã e Novo Paraíso. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança; e 

 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega 

os serviços de segurança. 

 

7.1.4 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 Falta um comando na sede do municipio ou uma secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 
RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

 

7.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos segurança pública, mas é ruim. 

 A PM e Polícia Civil não são suficientes. 

 A abordagem é feita na entrada da Morada do Sol com muito respeito. 

 

7.1.2  PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área rural 

 Falta de recursos na área rural, uma vez que a demanda sobrecarrega os 

serviços de segurança. 

 

7.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de maiores incentivos custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

 
7.  GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os  serviços de segurança pública são ruins pois a violência é muito alta. 

 Faltam policiais e viaturas nas ruas. 

 A abordagem policial é feita igual, tanto para bandidos quanto para 

cidadãos. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança; e 

 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). 

 Falta um comando na sede do municipio ou uma secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 
  

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos segurança pública, porém precisa melhorar, pois é péssima. 

 A policia militar não é suficiente. 

 Existem viaturas, ações preventivas e rondas, mas as ruas são escuras, 

todo o bairro é inseguro. 

 O tráfico de drogas no bairro está muito grande. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área rural. 

 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). 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de segurança são péssimos, e as viaturas ficam somente na 

praça e quase sunca age e falta policiamento. 

 A policia militar nao realiza o serviço, é insuficiente e nao garante a 

segurança local. 

 Faltam viaturas e profissionais (Nagibão II). 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na  área  urbana. 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Houve uma melhora na segurança, mas ainda falta melhorar (Pres. 

Humberto). 

 O policiamento militar não é suficiente (Pres. Humberto). 

 Temos um déficit na Rua Hermes da Fonseca onde os empregados da 

Hidro são muito abordados por militantes. 

 

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). 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos o policiamento, mas pode melhorar no bairro e mais seguro 

inclusive alguns moradores do bairro são policiais. 

 Existe o policiamento, mas seriam importantes, mais rondas e pontos de 

abordagem especificos. 

 A abordagem é feita próximo ao antigo frigorífico e na Rua Manoel 

Bandeira que é escura e perigosa e na Rua São Francisco. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na  área  urbana. 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Temos uma boa segurança, porém há falta de conscientização 

comunitária. 

 O policiamento é realizado pela policia militar na comunidade. 

 Não temos abordagem eficiente e eficaz. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação da política de segurança municipal. 

 Não se assegurado a integridade física e patrimonial dos cidadãos de 

forma integrada com a União, o Estado e a sociedade civil; 

 Falta de recursos na área urbana, uma vez que a demanda sobrecarrega 

os serviços de segurança. 

 

7.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Não tem secretaria de segurança e um policiamento adequado a 

realidade crescente de criminalidade no municipio. 

 Crescente índice de criminalidade 

 As políticas públicas de segurança não estão ocorrendo de forma 

integrada com outros setores da esfera municipal; 

 O Poder Executivo Municipal não é dotado de recursos humanos para a 

realização das atividades de policiamento ostensivo e prevenção da 

violência; 

 Não se conjuga esforços técnicos e financeiros com o Estado e a União, 

objetivando garantir maior segurança ao município; 

 Não tem ocorrido o aperfeiçoamento e reciclagem dos recursos humanos 



 
 
                                                                                        
 

vinculados à segurança, através de treinamento e avaliação do efetivo da 

Guarda Civil Municipal; 

 Falta ampliar a Guarda Civil Municipal em efetivo, equipamentos e 

instalações nas diversas regiões do Município, dando-lhe preparo e 

formação contínuos para uma ação de segurança com respeito integral 

aos direitos de cidadania e aperfeiçoando sua ação na segurança da 

comunidade escolar;  

 Não se tem garantido rondas frequentes da guarda municipal em parceria 

com outros órgãos de segurança;                                             

 Não se tem executado ações de orientação (procedimentos quanto a 

assaltos, ocorrências  consultar a segurança) através de palestras e 

oficinas por parte dos órgãos de segurança pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

7. GRUPO TEMÁTICO – SEGURANÇA PÚBLICA 

7.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

7.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O municipio é bem protegido em qustão de segurança local. 

 O policiamento é realizado através da Policia Militar, e G.T.O. 

 Gostariamos que a abordagem fosse mais eficiente e eficaz, e existissem 

mais rondas. 

 

7.1.2 PROBLEMAS 

 Falta de Implementação dos serviços de segurança na área urbana onde se 

pode perceber a crescente violência urbana; 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

T8 – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.  

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL)  

PARTE 01 – Leitura Comunitária  

 

1ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: JARDIM ATLÂNTICO (LOTEAMENTO LAÉRCIO 

CABELINO, JARDIM BELA VISTA, ARAGÃO, OURO PRETO, VILA RICA, 

AÇAIZAL (LOTEAMENTO SIDILÂNSIA I E II ) URAIM (LOTEAMENTO URAIM 

I, II E III), NOVA CONQUISTA (LOTEAMENTO JADERLÂNDIA, NOVA 

CONQUISTA), SETOR INDUSTRIAL. 

LOCAL: QUADRA LUÍS GRUILHERME 

DATA: 30 DE JANEIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL) 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: NILMA DE JESUS COSTA.  

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação estão bons. 

 Existem escolas suficientes na comunidade. 

 Precisamos do apoio do vereador. 

 Não temos espaços culturais somente nas escolas, faltam espaços na 

comunidade. 

 Existe uma demanda no bairro, na questão de cultura, esporte e lazer. 

 Falta qualificação profissional para a juventude, é importante curso e 

incentivo ao esporte. 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 Temos a escola Francisco Brasilino que atende as necessidades do 

bairro. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos com dados atualizados que possam dar 

base para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e 

lazer. 

 Faltam projetos que possam ir à busca de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela educação, cultura, esporte e lazer 

precisam de maior capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO CABELINO) 

 

8. GRUPO TEMÁTICO – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.( 

EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: ANDRÉIA NASCIMENTO. 

  

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos um incentivo a cultura, esporte e lazer na comunidade. 

 Não temos incentivo cultural, patrimônio culturale/ou agenda de cursos, 

torneios ou festivais na comunidade. 

 Devemos melhorar a educação para a juventude, oportunidade de cursos 

profissionalizantes e projetos ocupacionais. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos e dados atualizados que possam dar base 

para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO LAÉRCIO ARAGÃO) 

 

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

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: DÉBORA DA SILVA DUTRA. 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos incentivo cultural na comunidade, e são poucos através de 

projetos sociais. 

 O indice de criminalidade aumentou entre jovens e adolecentes. 

 Nãoo temos incentivos culturais, esporte e lazer, e acesso a 

equipamentos e serviços. Somente há atividade cultural no aniversário do 

bairro. A questão da juventude é violenta. 

 O que poderia melhorar para a juventude é a capacitação e palestras nas 

escolas da comunidade. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos e dados atualizados que possam dar base 

para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

(LOTEAMENTO ARAGÃO) 

 

8. GRUPO TEMÁTICO – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.( 

EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARIA DA CONCEIÇÃO. 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Precisa melhorar a educação. 

 Precisamos melhorar o EJA e programas de incentivos. 

 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer na 

comunidade, falta o poder público se manifestar. (Vilanir, Maria Vitória e 

Conceição). 

 Precisamos de incentivo cultural,, patrimônio cultural, agenda de cursos, 

torneios e festivais (Conceição). 

 Os jovens nao querem estudar precisam ocupar suas mentes com coisas 

boas, precisam de incentivo como: escola de futebol dança e música. 

(Maria Vitória, Conceição e Cléo). 

 Na comunidade há muitos jovens que precisam se ocupar com projetos 

esportivos. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Vulnerabilidades dos jovens em relação às drogas e a marginalidade; 

 Grande incidência de crianças e jovens ociosos nas localidades; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida - academias ao 

ar livre;  

 Falta de políticas de descentralização nas áreas de lazer, saúde, 

educação, sobre a comunidade afrodescendente, LGBT e outros grupos; 

 Ausência de projetos voltados a pessoa com necessidade especial; 

 Escassez de programação esportiva em certas áreas do município; 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de ações sistemáticas de esporte e lazer para crianças e 

jovens que abranjam prioritariamente os bairros periféricos; 

 A ausência de creches, de praças equipadas para esporte e lazer e do 

controle da frequência escolar são fatores que incidem sobre a ociosidade 

de crianças e jovens nas zonas urbana e rural do município; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida como academias 

ao ar livre; 

 Inexistência de projetos específicos para atender aos portadores de 

necessidades especiais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JARDIM ATLÂNTICO –  

LOTEAMENTO OURO PRETO 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL) 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: JOELIA (PRESIDENTE DO BAIRRO OURO PRETO). 

 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Precisamos melhorar o EJA e programas de incentivos 

 Os jovens estão envolvidos com drogas e nao tem projetos de apoio. 

 Não existem espaços destinados à cultura, esporte e lazer na 

comunidade. 

 Não existem equipamentos e serviços que incentive a cultura e o lazer 

(Vanessa, Daniele, Vaeldimeire e Francisco). 

 Precisamos de incentivo cultural, patrimônio cultural, agenda de cursos, 

torneios e festivais. 

 A juventude ja esteve pior, mas ainda existe e precisa de incentivo. 

(Vanessa). 

  A juventude precisa de uma escolhinha de futebol, oficinas e cursos. 

(Francisco). 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

8.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos com dados atualizados que possam dar 

base para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e  

lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: URAIM  

LOTEAMENTO: URAIM II 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: REGINALDO REIS. 

 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

  As escolas atendem a demanda da comunidade, mas o serviço é 

péssimo. 

 Precisamos de incentivo a cultura, esporte e lazer,temos uma quadra 

local mas a comunidade nao tem acesso. 

 Não temos incentivo cultural, patrimônio cultural e/ou agenda de cursos, 

torneios ou festivais. 

 A juventude não tem incentivo no bairro. 

 A juventude precisa de mais acesso ao mercado de trabalhoe 

informações sobre o primeiro emprego. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistencia de equipamentos e programas de incentivo na questão da 

cultura, esporte e lazer na comunidade, seja para os jovens como para a 

3ª idade. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 A Secretaria de cultura não tem um plano que envolva as comunidades 

rurais e falta de incentivos, custeio e capital (investimento) para 

desenvolver programas e projetos. 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: NOVA CONQUISTA –  

LOTEAMENTO JADERLÂNDIA 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: MARIA CLEIDE PRINCESA DA SILVA. 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 O ensino é razoável, porém precisamos de qualidade. 

 Não temos escolas suficientes. 

 Precisamos do EJA e creches. 

 Não temos nada que incentive a cultura e o lazer, faltam espaços, apoio e 

mecanismo que é muito difício sem apoio do poder público. 

 Falta apoio profissional, uma oficina para colocar os jovens para sairem 

das ruas. 

 Precisamos de ajuda ao incentivo cultural, patrimônio cultural, e/ ou 

agenda de cursos, torneios ou festivais locais. 

 Há muitos jovens virando vagabundos e roubando por nao terem o que 

fazer. 

 Qualquer coisa para ajudar a juventude ja serviria para ajudar. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistencia de equipamentos, programas e projetos para a comunidade 

que incentive a juventude. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

2ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: CAMBOATÃ (LOTEAMENTOS: CAMBOATÃ I, 

CAMBOATÃ II, PARAÍSO, NOVO CAMBOATÃ, RESIDENCIAL VALE DA 

PRATA, E VALE DO OURO PRETO), CÉLIO MIRANDA (LOTEAMENTOS: 

JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MÓDULO I  E MÓDULO II.) 

LOCAL: CRAS CAMBOATÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ (LOTEAMENTO INDEPENDÊNCIA) 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: FRANCISCO LOPES DA SILVA 

 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação estão bons. 

 Não temos espaços culturais somente nas escolas, faltam espaços na 

comunidade. 

 Existe uma demanda no bairro, na questão de cultura, esporte e lazer. 

  No bairro faltam incentivos de cultura, esporte e lazer. 

  A juventude da comunidade encontra-se ociosa. 

 A juventude precisa de um curso de capacitação e quadras de areia com 

campos. 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

8.1.2   PROBLEMAS 

 Vulnerabilidades dos jovens em relação marginalidade; 

 Grande incidência de crianças e jovens ociosos nas localidades; 

 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida - academias ao 

ar livre;  

 Falta de políticas de descentralização nas áreas de lazer, saúde, 

educação. 

 Ausência de projetos voltados a pessoa com necessidade especial; 

 Escassez de programação esportiva em certas áreas do município; 

 

8.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de ações sistemáticas de esporte e lazer para crianças e 

jovens que abranjam prioritariamente os bairros periféricos; 

 A ausência de creches, de praças equipadas para esporte e lazer e do 

controle da frequência escolar são fatores que incidem sobre a ociosidade 

de crianças e jovens nas zonas urbana e rural do município; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida como academias 

ao ar livre; e 

 Inexistência de projetos específicos para atender aos portadores de 

necessidades especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – NOVO CAMBOATÃ 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: DENISE CELESTE PALHETA. 

  

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos um incentivo a cultura, esporte e lazer na comunidade. 

 Não temos incentivo cultural, patrimônio culturale/ou agenda de cursos, 

torneios ou festivais na comunidade. 

 Não temos espaços destinados a cultura e lazer na comunidade. 

 Faltam incentivos, e um espaço comunitário. 

 A junventude está ociosa. 

 A juventude precisa de cursos, e incentivos ao esporte e lazer. 

 Não há diferença salarial entre homens e mulheres no bairro. 

 Devemos melhorar a educação para a juventude, oportunidade de cursos 

profissionalizantes e projetos ocupacionais. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistencia de equipamentos, programas e projetos para a comunidade 

que incentive a juventude. 

 

8.1.3   CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento). 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: CAMBOATÃ – VALE DA PRATA 

 

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

JUVENTUDE. (EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: MARLENE COELHO. 

 

8.1.1  DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos incentivo cultural na comunidade, faltam equipamentos. 

 Faltam espaços destinados a cultura esporte e lazer na comunidade. 

 Não há incentivo e espaços destinados à cultura. 

 A juventude encontra-se ociosa. 

  A juventude precisa de cursos de capacitação e uma quadra de esportes. 

 

8.1.2  PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.2 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos e dados atualizados que possam dar base 

para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 3ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: TIÃO MINEIRO (LOTEAMENTOS: RESIDENCIAL HELENA 

COUTINHO, VILLAGE FLAMBOYANT, PARICÁ) TROPICAL (RESIDENCIAL 

MORADA DO SOL, MORADA DOS VENTOS, TROPICAL JARDIM AMÉRICA). 

LOCAL: CRAS MORADA DO SOL.  

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 14h 30min. ás 17h 30min. 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 
RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

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

JUVENTUDE ( EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO. 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Precisamos de escolas na comunidade, pois não temos. 

 Temos espaços culturais, mas não são suficientes. 

 Temos espaços culturais mais não são suficientes, precisamos de mais 

incentivo, pois não temos acesso a equipamentos. 

 Precisamos de inventivo cultural, patrimônio cultural, e/ou agenda de 

cursos, torneios e festivais na comunidade. 

 A juventude não tem incentivo. 

 A juventude precisa de mais projetos, mais cursos profissionalizantes e 

oportunidades de primeiro emprego. 

 Não temos acesso a vagas, qualificação e acesso à creche no bairro. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que  

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos e dados atualizados que possam dar base 

para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: TROPICAL 

RESIDENCIAL: MORADA DO SOL 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

        RELATOR: ARISTÓTELES JOSÉ VALCACIO. 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos um incentivo a cultura, esporte e lazer na comunidade. 

 Falta serem construidas quadras na comunidade. 

 Não temos incentivo cultural, patrimônio culturale/ou agenda de cursos, 

torneios ou festivais na comunidade. 

 A juventude fica vulnerável, pois não existe um programa voltado aos 

nossos jovens. 

 A nossa juventude precisa de programas culturais, incentivo aos 

talentosdos jovens na comunidade. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos e dados atualizados que possam dar base 

para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 

 
 



 
 
                                                                                        
 

 
  

4ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

COMUNIDADES: NAGIBÃO, NAGIBÃO I, NAGIBÃO II. 

LOCAL: ESCOLA EDNA AQUINO 

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8h 30min. ás 12h 

 

COMUNIDADE: NAGIBÃO I 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL) 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIENE MOURA CARVALHO 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação estão bons, mas precisa melhorar. 

 Nao temos espaços culturais no bairro, temos esporte, mas precisa de 

melhorias existem duas quadras para esportes. 

 Não temos incentivo culturais, patrimônio cultural e/ou agenda de cursos, 

torneios ou festivais. 

 A juventude está envolvida com drogas, protituição de menores, gravidez 

na adolecência. 

 A nossa juventude precisa de incentivo cultural, programa menor 

aprendiz, oficinas, primeiro emprego, esporte e lazer. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Vulnerabilidades dos jovens em relação às drogas e a marginalidade; 

 Grande incidência de crianças e jovens ociosos nas localidades; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida - academias ao 

ar livre;  

 Falta de políticas de descentralização nas áreas de lazer, saúde,  

educação, sobre a comunidade afrodescendente, LGBT e outros grupos; 



 
 
                                                                                        
 

 Ausência de projetos voltados a pessoa com necessidade especial; 

 Escassez de programação esportiva em certas áreas do município; 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de ações sistemáticas de esporte e lazer para crianças e 

jovens que abranjam prioritariamente os bairros periféricos; 

 A ausência de creches, de praças equipadas para esporte e lazer e do 

controle da frequência escolar são fatores que incidem sobre a ociosidade 

de crianças e jovens nas zonas urbana e rural do município; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida como academias 

ao ar livre; 

 Inexistência de projetos específicos para atender aos portadores de 

necessidades especiais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

COMUNIDADE: NAGIBÃO II 

 

8. GRUPO TEMÁTICO – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE ( 

EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: ANTÔNIO ELDON MIRANDA RIBEIRO 

  

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos um incentivo a cultura, esporte e lazer na comunidade, é 

necessário uma agenda cultural. 

 Existem espaços para a cultura, mas não há equipamentos. 

 Não temos incentivo para a cultura, patrimônio cultural, e/ou agendas de 

cursos, torneios ou festivais na comunidade. 

 A juventude do bairro está dispersa. 

  A juventude do bairro precisa de projetos de cunho social, música, dança 

e etc. 

 A maioria das mulheres do bairro são donas de casas e há diferença 

salarial. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que 

atenda a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Faltam mais estudos técnicos com dados atualizados que possam dar 

base para desenvolver programas mais específicos de cultura, esporte e 

lazer. 

 Faltam projetos que possam buscar de mais recursos para o municipio. 

 Secretarias responsáveis pela cultura, esporte e lazer precisam de maior 

capacidade técnica, operacional e financeira. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

5ª REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

5º REUNIÃO COMUNITÁRIA  

COMUNIDADES: PROMISSÃO (LOTEAMENTOS DA PROMISSÃO II,II,III E 

IV, NOVA ESPERANÇA, NOVO HORIZONTE E MORADA VERDE);ANGELIM 

(LOTEAMENTOS ANGELIM E PARQUE DAS AMÉRICAS);PRESIDENTE 

JUSCELINO (JK I,JK II); JUPARANÃ (LOTEAMENTO CIDADE JARDIM). 

LOCAL:  QUADRA DA ESCOLA ANÉSIA DA COSTA CHAVES. 

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

HORA: 8:30H ÀS 12H 

 

COMUNIDADE: ANGELIM 

 

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

(EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATORES: ROSIMAR ALVES CORGOZINHO 

   

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Os serviços de educação não estão bons, não temos escolas públicas. 

 Não temos espaços culturais na comunidade o serviço é muito fraco e 

sem incentivo. 

  Não existe espaço cultural, esporte e lazer, acesso aos equipamentos e 

serviços são ruins. 

 Existe espaço na praça, mas não é suficiente, pois nao tem incentivo, 

sem programas culturais, esportivos e cursos. 

  A juventude está ociosa e sem muitos problemas. 

 Gostariamos que criassem programa de capacitação para a juventude e 

ações comunitárias periódicas. 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistencia de equipamentos e programas de incentivo na questão da 

cultura, esporte e lazer na comunidade, seja para os jovens como para a 

3ª idade. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 A Secretaria de cultura não tem um plano que envolva as comunidades 

rurais e falta de incentivos, custeio e capital (investimento) para 

desenvolver programas e projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO 

 

 

8. GRUPO TEMÁTICO – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE ( 

EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: SUELY REIS FIGUEIREDO 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos um incentivo à cultura, só tem o esporte no bairro, seria 

importante criar espaços destinados ao lazer. 

 Não temos incentivo cultural, patrimônio culturale/ou agenda de cursos, 

torneios ou festivais na comunidade, somete uma quadra de areia que 

precisa de manutenção, precisamos de uma praça, já existe um espaço 

no Visconde de Moã. 

 Não temos espaços de incentivo cultural, patrimônio cultural e/ou agendas 

de cursos, torneios ou festivais, precisamos de uma criação e incentivo, 

seria importante criar o projeto amigos da praça para melhorar a gestão 

do pertencimento. 

  A juventude atualmente só tem o futebol. 

 Devemos melhorar a educação para a juventude, oportunidade de cursos 

profissionalizantes e projetos ocupacionais. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Inexistencia de equipamentos, programas e projetos para a comunidade 

que incentive a juventude. 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de incentivos, custeio e capital ( investimento ). 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

COMUNIDADE: JUPARANÃ 

 

8. GRUPO TEMÁTICO – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE ( 

EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

       RELATOR: ELIZIANE CRISTINA PINHEIRO GOMES 

  

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Não temos incentivo cultural na comunidade, o serviço é péssimo. 

 Temos espaços destinados a cultura, esporte e lazer, porém falta a 

construção. 

 So temos festivais religiosos na comunidade, falta incentivo. 

 A nossa juventude está boa em relação a comportamento. 

 A juventude do bairro precisa de espaços e mais programas de 

capacitação. 

 

8.1.2  PROBLEMAS 

 Vulnerabilidades dos jovens em relação marginalidade; 

 Grande incidência de crianças e jovens ociosos nas localidades; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida - academias ao ar 

livre;  

 Falta de políticas de descentralização nas áreas de lazer, saúde, educação. 

 Ausência de projetos voltados à pessoa com necessidade especial; 

 Escassez de programação esportiva em certas áreas do município; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 

8.1.3 CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Inexistência de ações sistemáticas de esporte e lazer para crianças e 

jovens que abranjam prioritariamente os bairros periféricos; 

 A ausência de creches, de praças equipadas para esporte e lazer e do 

controle da frequência escolar são fatores que incidem sobre a ociosidade 

de crianças e jovens nas zonas urbana e rural do município; 

 Falta de ações e aparelhos voltados à qualidade de vida como academias 

ao ar livre; e 

 Inexistência de projetos específicos para atender aos portadores de 

necessidades especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                        
 

 

 

LOTEAMENTO: CIDADE JARDIM 

 

8. GRUPO TEMÁTICO – CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE ( 

EDUCAÇÃO DE FORMA TRANSVERSAL). 

8.1  LEITURA COMUNITÁRIA  

RELATOR: DEOLICÉIA MIRANDA BRITO 

 

8.1.1 DESCRITORES DOS PROBLEMAS 

 Precisa melhorar a educação. 

 Não temos incentivos destinados à cultura, esporte e lazer na 

comunidade. 

 Existem espaços destinados a cultura, esporte e lazer, mas são 

insuficientes e naão temos acesso. 

 Precisamos de incentivo cultural,, patrimônio cultural, agenda de cursos, 

torneios e festivais , temos somente os festivais religiosos na 

comunidade. 

 Os jovens estão ociosos no bairro. 

 A juventude precisa de cursos de capacitação e incentivo ao esporte e 

lazer na comunidade. 

 

8.1.2 PROBLEMAS 

 Não existe um Plano local de incentivo à cultura, esporte e lazer que atenda 

a todo o municipio e envolva área rural e urbana. 

 

8.1.3  CAUSAS DOS PROBLEMAS 

 Falta de incentivos, custeio e capital (investimento ). 

 

 

 

 


