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SETOR 02 – Mangabeira 
2ª Reunião Comunitária - Formulário para registro de Problemas e Sugestões 

 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES/SUGESTÕES 

 

 Água servida lançada nas ruas; 

 Falta de incentivo a projetos 
sociais; 

 Falta de qualidade da drenagem 
das ruas pavimentadas; 

 Auto valor do IPTU; 

 Falta de saneamento básico; 

 Baixa qualidade na iluminação 
pública. 

 Sujeira das margens do Rio 
Jundiaí. 

 Falta de parada de ônibus da BR 
226; 

 Falta de local apropriado para 
comercialização de pescados ao 
longo da BR 226; 

 Fechamento do acesso ao Alto da 
Caixa; 

 Falta de acesso ao loteamento 
Portal de Mangabeira; 

 Ausência de serviços básicos do 
conjunto Manuel Dias.  

 Casas fechadas no Manoel Dias. 

 Falta Calçamento apropriado para 
caminhadas. 

 Serviços dos correios e placas 
para as ruas. 

 Conclusão da praça do Ferreiro 
Torto. 

 Retirar a UBS do Ferreiro Torto do 
atual local. 

 Falta de energia constante em 
Mangabeira. 

 Falta de Postos Policiais.  
 
 
 
 

 

 Criação de um centro 
administrativo do município; 

 Desenvolver um centro 
gastronômico na região de 
Mangabeira; 

 Duplicação do acesso ao conjunto 
Manuel Dias; 

 Criação de uma ciclovia entre 
Mangabeira e Centro do Município; 

 Instalação de pontos de coleta de 
lixo em pontos estratégicos do 
município; 

 Incentivo à criação de cooperativas 
para produção de mandioca no 
município; 

 Apoio Técnico aos 
microempreendedores da região 
de Cajazeiras.   

 Construção de uma praça pública 
em Mangabeira.  

 Reavaliar se Mangabeira 
realmente está inserida em Zona 
de Expansão Urbana ou Zona 
Rural; 

 Incentivo a criação de cooperativas 
de apoio aos pescadores; 

 Aumento de linhas de transporte 
público; 

 Legalização de transportes 
alternativos; 

 Revisão no Artigo 37 do Plano 
Diretor, parágrafo 4 “As áreas de 
Manguezais ficam classificadas 
como áreas de preservação 
permanentes, ficando vedadas a 
qualquer tipo de ocupação dessas 
áreas e seus acessos para fins 
comerciais e outros, exceto a 
pesca tradicional. Fica também 
vedada a concessão de 
licenciamento ambiental, bem 
como a renovação das áreas 
existentes. 

 Revisão do Artigo 16 do Plano 
Diretor “ As atividade 
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agropecuárias devem ser 
prioritariamente destinadas ao 
fortalecimento da matriz 
econômica do município, devendo 
ter as dinâmicas e identidades 
culturais das populações rurais 
preservadas e garantindo 
fortalecimento do comercio e das 
feiras livres para que não haja 
desequilíbrio entre as áreas 
destinadas ao agronegócio e a 
agricultura familiar. 

 Revisão do Artigo 25 do Plano 
Diretor “ Que permaneça a mesma 
redação sem alteração, que consta 
Mangabeira e Guarapes como 
área rural.   

 Formar um grupo de cobranças 
pelo saneamento; 

 Formar Grupos de 
Acompanhamento e fiscalização 
da manutenção das galerias de 
águas pluviais. 

 Reduzir prazo para aprovação de 
projetos da SEMURB; 

 Diminuição de lotes comerciais 
para áreas mínimas de 200m². 

 Incentivo a melhorias do transporte 
intermunicipal. 

 Incentivo a coleta seletiva. 

 Urbanização das margens do rio 
Jundiaí.  

 Criação do Calçadão em vias 
estratégicas do conjunto; 

 Transporte coletivo para 
Mangabeira e Guarapes. 

 Academia para melhor idade.  

 Melhoria na oferta de transporte 
público. 

 Linhas férreas com acesso para 
Macaíba; 

 
 
 
 
 

 

 


