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SETOR 04 – Distrito de Cajazeiras  
4ª Reunião Comunitária - Formulário para registro de Problemas e Sugestões 

 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES/SUGESTÕES 

 

 Ausência de segurança; 

 Extinção do cargo de segurança nas 
escolas, sendo estes substituídos por 
porteiros; 

 Recuo da parada de ônibus na Av. Jundiaí 
próximo a Churrascaria Brasília; 

 Desvalorização dos produtos locais; 

 Precariedade da iluminação pública 
corroborando com a insegurança; 

 Esgoto a céu aberto na subida de As 
Marias e em Cajazeiras; 

 Ausência de infraestrutura no atual PSF 
(alugado) de As Marias. 

 Retirada do projeto de Xadrez das escolas. 

 Ausência de área de estacionamento nas 
áreas comerciais; 

 
 
 
 

 

 Construção de ginásio de esporte no 
distrito de Cajazeiras; 

 Incentivar a prática esportiva para os 
jovens; 

 Geração de emprego e renda; 

 Construção de guarda municipal; 

 Transporte público escolar para 
universitários; 

 Ambulância de plantão no PSF; 

 Urbanização de As Marias e Cajazeiras; 

 Academia para terceira idade; 

 Valorização da cultura local; 

 Implantação de agencias comunitárias dos 
Correios;  

 Regularização fundiária; 

 Melhoria da Iluminação pública; 

 Valorização do comercio as margens da 
BR que corta as comunidades do distrito; 

 Infraestrutura: Asfalto até Traíras; 

 Construção de um ginásio Poliesportivo; 

 Investimento em lazer: Construção do 
Centro Cultural para melhor qualificar e 
valorizar os artistas locais; 

 Conjunto habitacional aproveitando o 
potencial territorial da área; 

 Construção a Cozinha Industrial; 

 Subdivisão do Distrito entre Cajazeiras e 
As Marias. 

 Incentivar a produção local; 

 Fazer manutenção periódica dos 
equipamentos públicos em especial às 
quadras de esporte; 

 Construção de um CRAS para atender o 
distrito e as comunidades vizinhas. 

 Valorização da cultura local; 

 Mais eficiência na marcação de exames 
médicos; 

 Revitalização da academia da terceira 
idade do distrito; 

 Construção de uma academia na rua São 
João. 

 Transporte público: estudo sobre PPP, em 
executar projeto piloto (determinar área 
geográfica) melhorar a oferta e regularizar 
o transporte oriundo da zona rural em 
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relação ao centro; 

 Viabilizar a entrada novas empresas para 
atuar em concomitância com a atual 
prestadora de serviço no translado Natal – 
Macaíba; 

 Deslocamento da feira livre do centro do 
município do atual local para ocupação de 
apenas uma avenida; 

 Construção de um PSF nas Marias. 

 Cobertura da Quadra poliesportiva atual de 
Cajazeiras e de As Marias; 

 Desobstruir as áreas de faixa de pedestre. 

  Aumentar o quantitativo de ambulância. 

 Melhoria e implantação na iluminação 
pública do Sítio São Luiz.  

 Inserir Programas de Educação Ambiental.  

 Implantação de um posto policial no 
distrito. 

 
 
 
 
 

 

 


