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SETOR 03 – Distrito de Traíras 
3ª Reunião Comunitária - Formulário para registro de Problemas e Sugestões 

 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES/SUGESTÕES 

 

 Falta de Pavimentação; 

 Falta de placas de identificação nas 
ruas do distrito; 

 Realização de mapeamento das vias de 
circulação do distrito observando a 
titularidade dos imóveis do entorno; 

 Falta de infraestrutura; 

 Falta de participação efetiva dos 
vereadores; 

 Falta de benefícios e incentivos para 
produtor rural; 

 Alto Custo das passagens de 
transportes públicos interdistrital; 

 Falta de limpeza e manutenção em 
poço de água; 

 Falta dos serviços básicos de 
educação, saúde, segurança e 
estradas.  

 Falta de estrutura nas estradas; 

 Falta de Preservação da lagoa 
existente; 

 Falta de Segurança; 

 Transporte público ineficiente com 
pouca demanda; 

 Estruturação das estradas que ligam o 
distrito de Traíras ao distrito de 
Cajazeira.  

 
 
 
 

 

 Boa Coleta de Lixo; 

 Instalação de matadouro público com 
concessão de uso para o setor privado 

 Criação de uma subprefeitura no distrito; 

 Autorizar legalização de imóveis com 
escritura particular;  

 Destinar profissionais técnicos para 
elaborar planta de imóveis e anotações 
técnicas; 

 Fiscalização das condições estruturais 
das calçadas; 

 Desconto em impostos para quem plantar 
árvores em seus imóveis; 

 Implantação de casas de beneficiamento 
para mandioca; 

 Quais os benefícios efetivos do Plano 
Diretor para as comunidades rurais ?  

 Aplicação efetiva dos instrumentos do 
Plano Diretor; 

 Instalação de dessalinizador de água do 
poço existente da comunidade de 
Traíras; 

 Colocar em funcionamento os poços 
perfurados em 2012; 

 Colocar profissionais dos distritos para 
ocupar os cargos disponíveis no próprio 
distrito; 

 Aterro da lagoa existente para construção 
de casas populares; 

 Ampliação de quantidade de atendimento 
a comunidade no posto de saúde; 

 Incentivar o agricultor no cultivo de 
algodão; 

 Criação de um cinturão verde em 
Macaíba; 

 Destinação de transporte público 
comunitário gratuito para os 
universitários; 

 Instalação de sinal repetidor de internet 
nos distritos rurais; 

 Industrialização do beneficiamento da 
mandioca e seus derivados; 

 Efetivação do Orçamento Participativo; 

 Reativação dos núcleos de 
beneficiamento no município; 
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 Transporte exclusivo para pacientes de 
hemodiálise e outros; 

 Implantação de agências comunitárias de 
correios. 

 
 
 
 

 

 


