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SETOR 05 – Bairro Bela Vista  
5ª Reunião Comunitária - Formulário para registro de Problemas e Sugestões 

 
 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES/SUGESTÕES 

 
 

 Falta de transporte público pertencente à 
Macaíba no Bairro Bela Vista; 

 Falta de comercio; 

 Falta de Pavimentação; 

 Falta de Escola; 

 Falta de Feira Pública; 

 Insuficiência de iluminação pública;  

 Falta de lugares para prática de esportes; 

 Falta de Pavimentação; 

 Falta de cobertura dos correios do bairro 
Bela Vista; 

 Cobertura da empresa de limpeza urbana 
sem eficiência e sem fiscalização; 

 Falta de unidade de saúde na comunidade 
Bela Vista; 

 Falta de pavimentação na Comunidade 
Bela Vista; 

 Falta de assistência dos serviços públicos 
no Bairro de Bela Vista; 

 Falta de água encanada na comunidade 
Santa Helena;  

 Falta de infraestrutura e serviços públicos; 

 Falta de caixa eletrônico no bairro Bela 
Vista; 

 Falta de saneamento básico no Bairro Bela 
Vista; 

 Falta de local para votação nos períodos 
eleitorais na comunidade. 

 
 

 
 

 Construir via de acesso estruturada até o 
centro de Macaíba; 

 Pavimentação completa do Bairro Bela 
Vista; 

 Reabertura do PSF em Bela Vista; 

 Implantação de um posto policial no Bairro 
Bela Vista; 

 Implantação de creche e escolas de 
primeiro e segundo graus; 

 Instalação de uma subprefeitura no bairro; 

 Criar meios para que os proprietários de 
lotes não ocupados cuidem da 
manutenção e limpeza dos seus lotes; 

 Manutenção do pórtico do Loteamento 
Bosque Brasil; 

 Melhorar o serviço de limpeza urbana 
incluindo a melhoria na fiscalização; 

 Priorizar a construção da via de acesso 
entre o loteamento cidade Campestre e o 
Centro de Macaíba; 

 Abertura de unidade de saúde na 
comunidade de Bela Vista; 

 Instalação de Coleta para exames 
laboratoriais na comunidade Bela Vista e 
comunidade Cidade Campestre; 

 Melhoria no acesso ao loteamento cidade 
Campestre bem como a recuperação das 
vias; 

 Instalação de uma feira pública organizada 
no bairro de Bela Vista; 

 


