
TRANSPORTE  
 

Aspectos negativos Sugestões 

Atrasos excessivos dos ônibus. Rever os horários do Córrego D’antas e 
elaborar uma planilha organizada de 
horários. 

Não há transporte público nos fins de 
semana. 

Nos fins de semana, haver ônibus somente 
para o bairro, e não via Campo do Coelho. 

Não há pontos de ônibus adequados. Nivelar os pontos de acordo com a altura da 
entrada dos veículos. 

 

ACESSIBILIDADE 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Pavimentação inadequada. Pavimentação adequada. 

Falta de pontes seguras para a travessia de 
pedestre e veículos. 

Reconstrução das três pontes do bairro, por 
serem rotas importantes de trânsito diário e 
fuga. 

Iluminação pública inadequada Adequaçãoda iluminação pública às 
necessidades do bairro. 

Descaso com escadas que dão acesso ao 
asfalto. 

Reconstruçãodas escadas;  

Ausência de espaço adequado para 
estacionamento de veículos, gerando 
prejuízos ao comércio local e pedestres. 

Revisão de locais para estacionamento na Av. 
Antônio Mário de Azevedo. 

Ausência de serviço dos Correios em áreas de 
risco e locais sem pavimentação. 

Revisão e adequação do serviço. 

 

EDUCAÇÃO 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Escola e creche em local provisório e 
inadequado desde agosto de 2011 - salas de 
aula superlotadas, vazadas, prejudicando o 
ensino-aprendizagem; local pequeno, muito 
quente, mofado e sem ventilação. O espaço 
também não possui área para brincadeiras 
infantis, sala de informática e biblioteca. 
Além disso, faltam funcionários, ensino de 
qualidade e vaga para todos. 

Escola e creche de qualidade, com todos os 
problemas sanados - espaço para brincar; 
funcionários competentes;diretores 
escolhidos pela comunidade; biblioteca; salas 
de informática, jogose estudos; cursos 
profissionalizantes; material didático e ensino 
adequados; funcionamento integral e 
noturno; ações em parceria com as indústrias 
locais. 

Embargo do prédio comprado pela prefeitura 
para implantação da escola supracitada.  

Resolução do problema. 

Creche fechada em períodos em que as mães 
continuam trabalhando. 

Funcionamento da creche durante os 12 
meses do ano.  

Escola estadual com falta de professores. Resolução do problema; implantação do EJA 
e de cursos técnicos. 

 
 
 
 



LAZER/CULTURA E ESPORTE 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Ausência de espaço para lazer. Construção de praças, parquinho e espaços 
para andar de bicicleta e skate e fazer 
piqueniques e caminhadas; retomar as festas 
do bairro, a fim de promover a alegria, 
autoestima e socialização dos moradores.  

Ausência de espaço para cultura. Implantação de espaço para promoção de 
cultura, que funcionasse com o apoio de 
profissionais remunerados pelo município, 
com palco para apresentações artísticas; 
biblioteca comunitária; oficinas; jornal e rádio 
comunitários;atividades para terceira idade; 
sala de reunião. 

Ausência de espaço para esporte - 
depredação da quadra local. 

Quadra de fácil acesso, reformada e coberta; 
ciclovias (em função da estrada); praças com 
equipamentos de ginástica; campinho de 
futebol; incentivo a caminhadas ecológicas 
em espaços específicos.   

Sugestões de espaços para implantação de atividades: fábrica de mortadela; espaço em 
frente à Sapolândia; área natural preservada (trilhas ecológicas); terrenos de casas que 
foram desapropriadas, a fim de que tais áreas não sejam novamente ocupadas;  

 

SAÚDE 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Entulhos de obras demolidas favorecem a 
proliferação de poças d’água, insetos e ratos; 
existência de depósito de pneus na Rua Érico 
Hess; Depósito de lama e água parada na 
antiga fábrica de mortadela. 

Vigilância sanitária mais presente; 
recolhimento de entulhos; desratização. 
 

Ausência de farmácia no bairro. Resolução do problema. 

Falta de assistência ao idoso e à comunidade 
como um todo. 

Implantação de um posto de saúde; 
disponibilização de médico de família e 
profissionais da área de saúde bucal; 
realização de palestras; presença efetiva de 
agente comunitário para tarefas básicas 
relacionadas à saúde. 

 

SANEAMENTO BÁSICO 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Rede de esgoto afetada pela tragédia; 
bueiros entupidos; falta de tratamento de 
esgoto (despejo de dejetos no rio). 

Limpeza dos bueiros; tratamento de esgoto; 
biodigestor. 
 

Fornecimento de água na parte alta do 
bairro; excesso de cloro na água. 

Melhoraria do fornecimento de água nas 
partes altas; disponibilizaçãoda taxa de cloro 
utilizada. 

Aterro sanitário se expandindo próximo às Vigilância sanitária mais presente. 



residências, em cima de nascente hídrica.  

Rede de água pluvial inexistente; ruas com 
lama. 

Nova rede de águas pluviais e esgoto. 
 

 Descartar o projeto do parque fluvial (INEA), 
que impede que as ações sejam tomadas; 
solicitar que o Córrego D’antas seja gerido 
pelo município, e não pelo INEA. 

 

SEGURANÇA 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Falta de policiamento e iluminação. Patrulhamento e posto policial; iluminação 
adequada, pois pagamos a taxa; vistoria 
contínua dos postes. 

Falta acesso adequado para pedestres nas 
ruas. 

Acesso adequado às ruas (pontes, 
pavimentação);  

Avenida com tráfego muito intenso. Construção de passarelas de concreto para 
pedestres. 

Falta de sinalização na via. Sinalização eletrônica. 

 

MEIO AMBIENTE 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Construções irregulares; venda de terrenos 
onde há área de preservação com mata e 
nascente para construção de empresas; falta 
de fiscalização. 

Criação de APA (Área de Preservação Ambiental); 
conciliar industrialização com proteção 
ambiental; promover palestras e ensino em 
meio ambiente; as áreas da APA deveriam ser 
priorizadas nos locais impróprios à 
construção; orientações do órgão 
responsável para intervenções no espaço; 
palestras; informativos; disponibilidades. 

A empresa EBMA em local próximo às casas, 
cavando barrancos; lixo perto de nascente. 

Fiscalização da EBMA. 

Rio poluído, sem dragagem. Continuação do desassoreamento e limpeza 
do rio; conclusão do trabalho do "gabião". 

Áreas não preservadas e loteadas. Resolução do problema. 

Reservas legais sendo destruídas por conta 
dos problemas da tragédia. 

Resolução do problema. 

Construção da ponte com material na 
margem do rio, provocando assoreamento. 

Resolução do problema. 

Lado da Rua Alexandre Bachinisem trabalho 
de replantio e redes nas encostas. 

Resolução do problema. 

 

 
 
 
 
 



MORADIA/OCUPAÇÃO 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Os moradores do bairro sofrem com o 
descaso e falta de melhorias por parte do 
poder público e das concessionárias de 
água/saneamento básico, luz, entre outras, 
no que concerne à infra-estrutura básica do 
local. 

A comunidade espera que o poder público, 
juntamente com as concessionárias, promova 
tais melhorias, pois além de estar cumprindo 
com um dever, a comunidade tem o direito 
de viver em um local digno.  

Dificuldade de liberação de novos projetos 
para o bairro, inviabilizando investimentos no 
local. 
 

Liberação dos projetos por parte do poder 
público. 

Em uma parte da comunidade, não há 
calçamento, comprometendo a entrega de 
correspondências pelos correios e a 
mobilidade dos moradores. 

Calçamento das ruas. 

Comercialização e financiamento de imóveis 
em áreas de risco; Falta de estudos de áreas 
apropriadas à construção dentro do bairro. 
 

Promover estudos de terrenos apropriados à 
construção, a fim de se promover uma 
realocação dos moradores dentro do próprio 
bairro; Ideia de ‘verticalização’, já que há 
poucos terrenos apropriados para 
construção. 

Ausência de fiscalização das obras feitas no 
bairro;  

Exigir do poder público que cumpra com as 
fiscalizações. 

Loteamentos e construções feitos sem 
estudo.  

É necessário que os moradores saibam onde 
é permitido construir. O poder público deve 
orientar mais a população, fiscalizar e 
impedir loteamentos e construções 
irregulares. 

Problemas de escoamento em canaletas e 
galerias de águas pluviais devido a 
soterramento;  

Revisão e reconstrução da rede de captação 
de águas pluviais do bairro. 
 

Os próprios moradores não prevêem o 
escoamento de água em seus terrenos, 
causando problemas para si e para o entorno. 
 

Conscientização da população para tal 
questão 

Não há subprefeitura no bairro. Reivindicação de uma subprefeitura para a 
comunidade. 

Há grande fluxo de veículos no bairro, devido 
às atividades empresariais, mas não existem 
estacionamentos apropriados. 

Delimitação das áreas apropriadas para 
estacionamento. 

Expansão industrial no bairro. A comunidade aceita a atividade industrial no 
local, desde que não traga danos aos 
moradores e ao meio ambiente. É importante 
salientar que o bairro cresceu com as 
atividades industriais.  
 

Problemas relacionados à expansão do aterro 
sanitário. 

Resolução do problema.  



QUESTÃO INEA 
 
 

Aspectos negativos Sugestões 

Descumprimento das propostas oferecidas, 
como permissão para residir, e cancelamento 
repentino desta declaração por parte dos 
órgãos públicos. 

Resolução do problema. 

Conflitos entre órgãos estaduais (INEA – 
EMOP). 

Esclarecimento do fato. 

Projeto do parque fluvial: ocasionou o 
sofrimento de muitos moradores, inclusive 
dos que foram retirados de suas casas, que 
foram demolidas mesmo possuindo plantas e 
autorização para construção. 

Adequar os projetos à realidade do bairro. 

Mapeamento de risco –INEA; Revisão do mapeamento, paralelo a soluções 
para a ocupação do bairro. 

Inviabilização da ocupação do bairro, devido 
ao mapeamento do DRM. 

Revisão do mapeamento do DRM,  paralelo a 
soluções para a ocupação do bairro. 

Atualmente a prefeitura não promove obras 
no bairro, pois alega que o INEA não as 
autoriza. 

A comunidade deseja que o bairro volte a ser 
gerido pelo município, e não pelo INEA! 
 

Há ruínas de imóveis destruídos na tragédia e 
entulhos de demolições, causando diversos 
problemas à comunidade. 

Promover a demolição das ruínas, limpeza e 
revitalização paisagística nas áreas onde as 
casas foram retiradas. 

Cobrança de taxa de IPTU e outras taxas 
sobre áreas onde casas já foram retiradas. 

Resolução do problema. 

 
 
 


