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SETOR 01 – Sede do Município  
1ª Reunião Comunitária - Formulário para registro de Problemas e Sugestões 

 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES/SUGESTÕES 

 

 Coleta de Lixo na Feira Livre; 

 Sinalização de trânsito; 

 Falta de fiscalização nas obras; 

 Construtores desmotivados a construir em 
Macaíba; 

 Preservação das áreas verdes e de 
preservação do interesse histórico; 

 Impedimento em construir no entorno do 
reservatório de água artificial nas 
proximidades da UPA- Araçá; 

 Falta de preservação das áreas de 
mangue, principalmente descarte de lixo;  

 Especulação imobiliária; 

 Mau uso das calçadas no centro da cidade; 

 Falta de conclusão das estruturas 
auxiliares de barragem de Tabatinga; 

 Assoreamento do rio Jundiaí na área 
urbana; 

 Pouca Participação popular nos debates 
sobre a revisão do plano diretor; 

 Área mínima para lotes comerciais muito 
restritiva; 

 Invasão de passeio público por 
edificações; 

 Falta de posto de saúde do bairro Auta de 
Souza; 

 Prever a regularização fundiária em áreas 
do município. 

 
 
 
 

 

 Local para destinação do lixo na feira; 

 Instalação de placas e pintura das faixas 
além da fiscalização de trânsito. 

 Facilidade no acesso pelas cidades 
vizinhas; 

 Pensar em uma forma de substituir o 
regulamento do IBAMA pelo IPHAN; 

 Recuperação das áreas de mangue, 
principalmente no centro da cidade; 

 Destinação do “poço do eco” para 
atividade de lazer; 

 Viabilizar local para construção de uma 
sede para instalação da guarda municipal; 

 Nova utilização ou aproveitamento da área 
onde se localizam prédios abandonados na 
entrada da cidade; 

 Estabelecer poligonais de identificação de 
prédios históricos do municípios; 

 Estabelecer áreas de interesse social com 
prescrições especiais; 

 Estabelecer uso para áreas não utilizadas 
em áreas não utilizadas em áreas de 
especulação; 

 Regulamentar o IPTU Progressivo; 

 Contemplar maneiras de cobrar a CAERN 
para implantação do saneamento básico 
no município; 

 Utilização das margens da barragem de 
Tabatinga como utilização de lazer; 

 Duplicação da AV. Jundiaí até o Instituto 
de Neurociências.  

  Prever manutenção e limpeza do sistema 
de drenagem; 

 Prever instrumentos de fiscalização nas 
calçadas; 

 Destinação de novo local para acomodar 
comerciantes instalados em passeio 
público; 

 Arborizar passeio público na cidade e 
atribuir aos comerciantes à 
responsabilidade de manutenção do 
canteiro. 

 Construção de calçadão e praça de 
alimentação na Rua Dona Emília (Rua do 
QUI PASTEL) com iluminação pública; 
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