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INTRODUÇÃO 
 

A Prefeitura de São Luís, cumprindo os aspectos legais previsto na Constituição Federal, 

Art. 165, Constituição Estadual Art. 136 e Lei orgânica do Município Art. 118, por meio da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN desenvolveu o Plano Plurianual - PPA para 

sua gestão envolvendo os Exercícios de 2018 à 2021, assim como Lei Orçamentária Anual - LOA para 

o ano de 2018.  

Nesse processo há exigências legais que devem ser observadas, e dentre elas a escuta 

das demandas da população. Nesse ponto, desenvolvemos uma consulta online que permite ao 

cidadão indicar as principais necessidades de seu bairro marcando as alternativas informadas. A 

consulta foi disponibilizada no portal da Prefeitura www.saoluis.ma.gov.br , por meio de um banner 

que direciona ao endereço eletrônico https://pt.’.com/r/39TX3LS onde estava hospedado o 

questionário a ser preenchido.   

O objetivo dessa ação é escutar a população e entender suas demandas e anseios os 

quais são transformados em Programas e Ações dentro das peças orçamentárias, tendo sua 

execução liderada por um cronograma de atividades ao longo dos 4 anos de vigência do PPA, onde 

anualmente tem expressão junto a LOA do exercício corrente. 

Além disso, foi feita uma audiência pública na Câmara de Vereadores para apresentação 

e amparo dos referidos projetos. 

Abaixo, segue demonstrativo com as respostas extraídas da Consulta Pública Online, 

como resultado da manifestação popular, de forma democrática e acolhida pelo poder executivo 

como alicerce para confecção das peças orçamentárias: 

 

 

 

 

http://www.saoluis.ma.gov.br/
https://pt.'.com/r/39TX3LS
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RESULTADO DA CONSULTA 
 

Qual é o seu nome? 
 Responderam: 89 

 Ignoraram: 0 

 Aldrey Malheiros Neves de Oliveira 

 Genilton Silva Sousa 

 Maria Bonfim 

 Teste 

 ANTONINA 

 Renato 

 LARISSA 

 maria da conceição castro 

 Jhonatan Neves 

 LEILA DANIELA S. F. TEIXEIRA 

 tercio henrique martins mouta 

 Luciane Craveiro 

 DENILSON PINHEIRO NEVES 

 asdfasdf 

 Direne Andrade Silva 

 EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA DE ABREU 

 Steferson Ferreira 

 George Hamilton Morais 

 narlize costa fonseca 

 SAMUEL 

 hgfhgdh 

 Cláudia Santos 

 TATIANA DOS SANTOS FERREIRA 

 aaaaa 

 SERGIO VERAS 

 safda 

 Francisca Nogueira da Silva 

 jusas 

 Josilmar Nunes Mendes 

 Cáritas de Jesus Almeida Ribeiro 

 GISELE SANTOS 

 Ana Cristina Silva 

 maria eliete sampaio gomes 

 Denise Anunciação Dias 

 Sheila Valéria 

 CONCEIÇÃO DUARTE 

 Itamar Moraes de Almeida 

 Luciana 

 joao de jesus 

 Carla Daniele Marinho dos Santos 

 Rachel 

 João 
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 INGRID GONCALVES SOARES 

 Jouglas Willians 

 Thiago Henrique Martins Lima 

 José fanini 

 Maria Cícera 

 Diego Santos 

 Charles 

 Aldemir de Jesus Pinheiro 

 johnns 

 SABRINA 

 Dilce de Fátima Bastos Duarte 

 maria josé 

 NICOMEDES SILVA NOGUEIRA JUNIOR 

 Antonio Joabe Bonfim Rodrigues 

 Iklys Fernando Coutinho de Santana 

 Jacilene de Jesus Freitas 

 Anamélia Cruz Figueiredo 

 JOELMA CASTRO 

 Tomaz 

 ElianeTeles Figueirêdo Kalil 

 Danilo Pereira 

 MAGDA APARECIDA GONCALVES 

 Maire Neves de Medeiros 

 Jeaniny Maria Fonseca Ferreira 

 Ruthe Santos de Andrade 

 Maria Neuza da Silva Ribeiro 

 Robson Silva Corrêa 

 Telma Marques Arouche 

 Mailson Barros 

 Liana da Silva 

 Rosigleidson 

 RONYELE AMORIM 

 Gabriela Soares 

 MARISTELA S ARAUJO 

 Rogério matos 

 Juan Guilherme Costa Siqueira 

 Rony 

 octavio Soares 

 sandrilene dos santos 

 Carlos Marques 

 ANDRÉA WEANE GUSMÃO DA SILVA 

 Klairton 

 Elizete Tavares 

 Thiago Henrique Martins Lima 

 Arthur Avelino Pereira Ferreira 

 Rogerio Lemos 

 Eden do Carmo Soares Junior 
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Em que bairro ou região você reside? 
 Responderam: 89 

 Ignoraram: 0 

 Cohatrac 

 São Bernado 

 centro 

 Teste 

 CENTRO 

 Centro 

 PARQUE SHALON 

 cruzeiro do anil 

 Cohama 

 COHAMA 

 cohatrac 3 

 São Francisco 

 COROADINHO 

 sdasdfsa 

 Cohama 

 PARQUE IRAPOÃ - AURORA 

 Ponta D'areia 

 João Paulo na Rua Duque de Caxias 

 coroadinho 

 SANTA CLARA - VILA RIOD 

 mnmng 

 Forquilha 

 RESIDENCIAL RIBEIRA, ZONA RURAL. 

 aa 

 COHAMA 

 sdf 

 Olho DAgua 

 centro 

 Vicente Fialho 

 Quitandinha - Altos do Calhau 

 CAMBOA 

 Ribeira 

 Residencial Estrela dalva( Alexandra Tavares)- Cidade Olimpica 

 Birro Anjo da Guarda 

 Sacavém 

 RENASCENÇA II 

 Residencial Pinheiros I - 

 Cohaserma 

 centro 

 Alemanha 

 Aririzal 

 Vila Embratel 

 Aragacy 

 Vila Embratel 

 Jardim Renascença 

 Anjo da guarda 

 Balanço Grande - São José de Ribamar 
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 Cutim Anil 

 Outeiro da Cruz 

 Cidade Operaria 

 sao francisco 

 COHATRAC 

 Alemanha 

 bairro de fátima 

 BEQUIMÃO 

 Parque Atenas 

 Anil 

 Vila MMaranhão.- Zona rural 

 Cohatrac 

 Turu 

 centro 

 Rua Jardim Aurora 

 Vicente Fialho 

 São Cristóvão / Tirirical 

 Chaçará Brasil 

 Recanto Vinhais 

 João de Deus 

 Cidade Operária 

 Centro 

 Salina do sacavem 

 Nova República 

 Residencial São Raimundo 

 João pessoa,PB 

 sol e mar 

 Residencial Vinhais 2 

 JD SAO CRISTOVAO II 

 Cohama pinheiros 

 Planalto Pingão 

 Turu 

 são francisco 

 maiobinha 

 Chácara Brasil 

 COHAB ANIL 

 Cohab anil 3 

 Alto do Calhau 

 Jardim Renascença 

 Cohama 

 JARDIM SÃO CRISTÓVÃO 

 Olho d´ água 
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Justifique a sua escolha e apresente suas 
sugestões. 

 Responderam: 68 

 Ignoraram: 21 

 As calçadas devem ser regularizadas, e os proprietários dos lotes devem ser notificados de suas 
responsabilidades sobre o passeio público. 

 coisas que contribuem com bem estar coletivo 

 Necessidade de coleta seletiva de lixo,saneamento básico em toda cidade e abastecimento de água 

 Teste 

 a carencia imensa pois nossa praça as crianças não pode brincar, precisamos de uma ação social para 
nossas familia na area do cruzeiro do anil sugestão de local escola maria do carmo abreu da siveira, 
estamos sem faixa de pedestre para os alunos atravessarem em horario de pico, resulmindo tudo vai 
mais para o anil e não para o cruzeiro, precisamos tirar nossas crianças das drogasseria bom se a 
prefeitura fizesse uma parceria com os grupos de auto ajuda alcóolicos anônimos 

 1- Assim como alguns mercados de bairros municipais que precisam ser revitalizados, o do cohatrac 
também necessita de uma intervenção em termos de estrutura do local. 2- Quanto a pavimentação 
asfáltica, algumas avenidas já estão a décadas a serem apenas reparadas com operações de tapa 
buracos acumulando assim um total desnível e acúmulo de asfalto em alguns pontos. 3- Quanto ao meio 
ambiente, acredito que a prefeitura possa reservar verbas para construção de centros de triagem e 
recicláveis. Aumentando a educação ambiental dos cidadãos quanto ao descarte correto dos resíduos, 
ou seja, já começar a separação na residência ou no trabalho. Hoje a coleta seletiva é muito importante 
para o meio ambiente mas ela precisa de mais ênfase e técnicas que facilitem seu resultado final. Eu 
acredito que a separação do resíduo deva iniciar de forma que a coleta tenha seu saco plástico em cores 
diferentes conforme seu tipo de resíduo. Por exemplo, resíduo orgânico em sacolas verdes, plásticos em 
sacolas azuis, metais em sacolas amarelas, papéis em sacolas vermelhas e etc... São luís precisa 
desenvolver mais a questão da sustentabilidade e quem sabe até com o material que vier das triagem de 

Na sua opinião quais seriam as três 

principais prioridades para seu bairro? 
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plásticos, no caso o polietileno, criar uma fábrica de sacolas onde venha gerar emprego e renda e ajudar 
nessa separação do resíduo desde a sua base e sua geração. Eu sou engenheiro civil, com apenas um 
ano de formado e esperançoso em uma São Luís mais sustentável e limpa. 

 Os serviços de saúde ofertados são poucos e precários, nosso socorrinho no São Francisco pede 
socorro, péssima estrutura, equipamentos velhos, sujos, rasgados cheio de ferrugem, péssima limpeza. 
O atendimento até que é bom, mas dá até receio de sentar nas cadeiras ou macas. Melhorar politica de 
coleta ou fiscalização aos lixos da Cidade, eu moro na Esquina da Rua Santa Isabel com Sousa Gayoso, 
esquina que a população faz de lixão, e que inclusive a coleta semanal (as vezes) é feita por pá 
carredeira (pá mecânica) e já está acabando com a rua, sendo que já está ficando bem estreita, dado a 
utilização frequente da máquina; É ainda de se ressaltar que esse lixão fica ao lado da Escola Municipal 
Mon Senhor Frederico Chaves, o que prejudica a saúde de muitos alunos. No mais meio ambiente, 
praias poluídas, necessitando inclusive de fiscalização das barracas da Litorranea, posto que os 
comerciantes joga muito lixo para as ondas levar, indico ainda que façam vistoria nos fundos da barraca 
do Zé do Coco, jogo muito lixo atrás da barraca. 

 asdfa 

 Asfalto: Minha rua é extremamente movimenta e fica o tempo todo cheia de buracos, aqui serve de 
desvio/tipo avenida. Segurança: A cidade toda precisa de segurança. Escola creche: Necessário em toda 
cidade.  

 A pavimentação, porque melhoraria as condições de vida dos moradores que tem que conviver com a 
poeira constante no verão e as portas cheias de detritos no inverno. O saneamento por conta de uma 
galeria mal projetada e uma tubulação antiguissima feita pela Caema com canos de barro que 
constamente estão rompendo trazendo a amostra todo tipo de cloroformes fecais através de constantes 
vazamentos vindo mais uma vez a prejudicar os moradores desta rua, a escola creche viria a propiciar as 
famílias mais carentes o ingresso de seus filhos a educação enquanto seus pais estivessem no trabalho 
ou a procura de emprego. 

 Se me fosse permitido escolheria todas as opções, pois aqui não é o caso, no entanto acredito que estes 
três itens são necessário para termos uma sociedade fortalecida e podendo lutar e garantir outras 
politicas publicas para nosso estado 

 O bairro que eu moro carece de saneamento básico e segurança com urgência, e a avenida principal 
necessita de uma recuperação asfáltica. 

 m 

 Sem saúde, ninguém vive. A boa mobilidade interfere diretamente na saúde das pessoas, por isso o 
transporte público para que as pessoas trafeguem sentadas e menor tempo de mobilidade com 
corredores e vias alternativas pavimentadas vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida de 
milhares de pessoas. Por último, além da saúde, da mobilidade é preciso dar apoio para quem produz. 
Muita gente sabe fazer muitas coisas, está desempregado, produz itens, mas não tem onde expor, 
comercializar, seria bom um centro de exposição de produção local, nos segmentos de roupa, calçados, 
laticínios, doces e conservas, pães caseiros, mudas de plantas e pequenos viveiros para hortas 
domésticas, enfim, é uma lista interminável... Por último, muitos jovens estão perdidos, sendo alvo fácil 
para o mundo das drogas e do crime. Além de garantir a educação, um espaço de aprendizagem para 
jovens em vários pólos, com aprendizagem em áreas que há necessidade de mão de obra, como 
marcenaria, confeitaria, padeiro, jardinagem, corte e costura, computação gráfica....enfim, uma infinidade 
de idéias 

 Escola porque as crianças aqui do bairro vão estudar em outro bairros , pegam um micro ônibus, que 
deveria ser um ônibus, porque aqui é muito grande e tem bastante crianças. Segurança precisamos ,pois 
como sabem aqui é longe de tudo e bairro não tem saída então seria interessante ter um posto policial. 
Pavimentação seria pra ontem porque esta horrível a situação aqui ainda não tem nem 2 anos que foi 
entregue e esta nessa situação.  

 a 

 DE MODO GERAL A DEFICIÊNCIA É GRANDE NÃO SÓ NESSES ASPECTOS, NECESSITAMOS 
URGENTE DE MUITOS MAIS SERVIÇOS QUE PREFEITOS DURANTE TODOS ESSES ANOS 
DEIXARAM A DESEJAR. POR EXEMPLO QUAIS DESSES SERVIÇOS SÃO REFERÊNCIA DE 
QUALIDADE, PRINCIPALMENTE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA? 

 sdfa 
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 Ruas esburacadas, principalmente, após, implantação de rede de esgoto, transporte coletivo deficitário 
(apenas uma linha e a noite inexiste), elevado número de assaltos a qualquer hora do dia. 

 A FEIRA do nosso bairro, caiu a cobertura e não foi feita nenhuma ação ate esta da. Precisamos de 
ESCOLA/CCRECHE para servir a comunidade que é crescente. existem praças que precisam serem 
imprementado o ESPORTE E LAZER, com os materiais para atividades físicas. 

 Na área não existe uma feira; existem ruas com buracos e sem iluminação. Precisa muito de linha de 
ônibus proximo do condomínio Brisas. 

 Na área da Saúde a justificativa é que naquela localidade não existe um atendimento medico ou seja,um 
Posto de Saúde, há essa carência; Quanto ao Meio Ambiente, medidas sócio educativas quanto a 
preservação dos manguezais e do Rio Anil evitando o desmatamento do mangue verde, diminuindo a 
aglomeração de lixo e resíduos sólidos poluentes daquela região; Quanto a Cultura nas épocas juninas e 
períodos de ferias não existe uma programação cultural pra aquela localidade; Ação Social por parte do 
poder público não tem, pois existem naquela localidade muitas famílias de baixa renda; Segurança 
permanente ou rondas, pois o índice de violência é grande; Esporte e Lazer promovendo o bem estar da 
população desenvolvendo ações como competição, gincanas, zumba etc. 

 muitas promessas de asfalto, que nunca chegou no meu bairro , cujas ruas sao cheias de mato buracos, 
agua e lamas escorrendo nas portas, onibus coletivos que fazem intinerarios ate o centro da cidade uma 
vez que, o do meu bairro so faz ate o terminal Sao Cristovao e quantidade de onibus insuficiente para a 
populaçao. 

 Segurança pelo auto índice de roubos,Escola e Creche pela falta de local para que os pais deixarem 
suas crianças, o transporte coletivo todos com situação precária, quebrados. 

 A falta de segurança é um grande problema que afeta a todos, nesta área falta ronda policial 
frequentemente. 

 1. O supermercado mais próximo fica a 10 km. Precisamos de uma feira livre mais próxima. 2. Apesar de 
ser uma área nobre existem muitos usuários que trabalham ou estudam e que precisam de transporte 
público.  

 1º Existem muitos lixões no bairro prejudicando a saúde da comunidade.. A limpeza nesses lixões 
deveriam ser mensais. 2º todas as ruas do bairro estão emburacadas. necessitando de asfalto. 3º Muito 
assalto no bairro. manhã tarde e principalmente a noite.necessitando que viaturas façam rondas. Nunca 
teve esse trabalho pelo bairro. pelo menos uma por semana em horários alternados.  

 Precisamos urgente que a nossa quadra seja concluída e que outros espaços como a praça e o local 
onde era a secretaria de saúde na avenida dos franceses sejam utilizados como forma de lazer ou 
incentivo a culta e esporte, essa semana morreram muitos jovens aqui. 

 Não temos nenhuma creche escola mantida pelo poder público. Segurança deficitária. Posto de saúde 
insuficiente 

 São primordiais para qualquer,bairro.Moro em um condomínio é temos índices de assalto nas 
proximidades.A pavimentação é um item que contribui para que possamos trafegar em segurança 

 Estes são os aspectos mais necessitados no bairro, dentre outros. No entanto, indo na contramão da 
necessidade de segurança, a delegacia do bairro foi desativada. A feira do bairro precisa ser ampliada e 
revitalizada, bem como a Praça Sete Palmeiras. 

 1. Sobre muros e calçadas: Fazer campanhas educativas sobre a importância da manutenção das 
calçadas, principalmente para as pessoas com deficiência, aumentar a fiscalização e coibir que veículos 
utilizem o passeio como estacionamento. 2. Trânsito: Sinalização horizontal e vertical, com a devida 
identificação de aéreas de estacionamento e sentido da via, principalmente nas ruas ao entorno dos 
retornos de quadra. Operação tapa-buraco constante. 3. Meio ambiente/ Saneamento: Realização da 
coleta de resíduos sólidos, incentivar a coleta seletiva, campanhas informativas/educativas para a 
população, limpeza das galerias e obras de drenagem superficial e profunda em pontos de alagamento já 
conhecidos da cidade. 

 Porque isso é mínimo q uma população deve ter e em São Luís não vejo em lugar algum. Sugestão é ter 
mais transparência e controle dos gastos e arrecadações públicas, preste conta e faça os demais 
responsáveis prestar contas também e divulgue esses feitos, já seria um bom começo 

 No meu bairro não tem nada que funcione, as ruas não são asfaltadas, a saúde é precária pq não tem 
acessiblidade, e não há ações sociais na minha região por falta de segurança. Sou cega e idosa, preciso 
ter acessibilidade em todos os lugares antes de sair de casa. Outro dia fui sair e quase caí na lama 
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porque havia chovido na ladeira da minha rua e, por ser pedregosa e arenosa, quase me causa um 
acidente. Se eu sofresse algo pior, como eu iria para o hospital se nem carro sobe na minha rua? 
Políticos em campanha prometem melhorar a região onde moro mas nunca resolvem nada, só mentem. 

 Mais pavimenyaco 

 A cidade anda muito insegura e no nosso bairro são poucas as áreas de lazer. 

 Deficiência no atendimento a saúde bem como o acesso a escola/creche ao crianças e adolescentes do 
municipio 

 vccd 

 MELHORAR A RUAS, SINALIZAÇÃO, O ASFALTO 

 O bairro é agraciado geograficamente com relação a sua proximidade de áreas comerciais. Possui várias 
escolas, no entanto as crianças, jovens e adultos, estão excluídos de cursos, oficinas e formação que 
favoreçam os processos criativos, proteção e conservação ambiental e de formação qualificada para o 
exercício da sua cidadania, favorecendo a construção do um espaço social e econômico próspero, para 
sua comunidade. 

 NÃO EXISTEM MAIS MERCADOS CENTRAIS ORGANIZADOS, ASSIM COMO UM PÉSSIMO 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DESSE BAIRRO QUE DEPENDE DE OUTROS COLETIVOS 
PARA IR E VIRMOS E COM UMA PÉSSIMA SEGURANÇA ROTATIVA QUE QUASE NÃO É 
OBSERVADA NESSE BAIRRO. 

 O Anil é um bairro necessitado de recuperação de calcamento asfáltico e sofre de grandes 
congestionamentos, necessita de uma engenharia de transito, assim como de áreas de lazer para a 
comunidade. 

 Considerando a CF88 são direitos essenciais garantidos, as crianças jovens , adultos e idosos vivem na 
ociosidade , ainda existe alto de índice de violência e drogas no bairro, existe um abandono por falta dos 
gestores. 

 Falta bastante água, o abastecimento é muito irregular e por vezes a qualidade da água é ruim, barrenta 
ou com cheiro de ferro. 

 Fatores básicos que se presente alcançará os demais. 
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 Essa rua onde morei toda minha infância, vou fazer 30 anos essa rua nunca foi asfaltada e nem houve 
saneamento básico, aguardo retorno. 

 Algumas pessoas fizeram as ligações de esgoto das residências direto na rede pluvial. O resultado é 
muito fedor em algumas ruas que possuem muitos bueiros para coleta das águas pluviais 

 . Ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Familia para todos os moradores . Todos os rios e 
riachos viraram esgoto à ceu aberto . Muito escuras as ruas, prato perfeito para maus intencionados 

 A prefeitura tem que tomar de volta o controle das feiras e mercados. Hoje essa administração é feita por 
associações que estão destruindo o pouco que existe. Pessoas que se titulam donos de box em 
mercados, vendem ou alugam os box, tornando um verdadeiro balção de negócios irregular em área 
publica. A prefeitura tem que fortificar a secretaria responsável e revitalizar as feiras e mercados públicos, 
fazendo essa gestão com servidores públicos. 

 As ruas pertencentes a parte denominada Vinhais Velho necessitam de atenção em asfaltamento, 
saneamento e iluminação. 

 Acho necessário 

 tendo em vista que a feira da cidade Operária encontra-se em estado de calamidade pública e por se 
tratar de ambiente que impacta na saúde das pessoas é que apresento como demanda para o PPA, além 
desta também se faz necessário investir em segurança e cultura. Esta última se justifica pelo fato de 
valorizar a cultura ludovicense nos diversos ambientes e especialmente nos ambientes públicos. destaco 
ainda que hoje temos um grande número de bibliotecas comunitárias na cidade e que podem ser 
disseminadoras da nossa cultura, além de trabalhar com a literatura. Destaco ainda que é necessário 
fortalecer a rede de pontos de cultura. 

 Essas três prioridades um maior número de pessoas. 

 Com saneamento temos qualidade de vida, Creche para as mães que trabalham fora proteção ao meio 
ambiente nossos manguesais 

 Mais investimento na qualidade de vida da população com saneamento, segurança e saúde. 
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 Temos apenas um posto de saúde que atende ao bairro todo e o bairro é enorme. As filas do posto são 
quilômetricas e também não existe nenhuma UPA para emergências. Esse bairro fica muito distante das 
outras UPAS aonde estão alojadas. Precisamos de uma UPA pois, é um bairro que tem muitos idosos e 
crianças. PRECISAMOS DE UMA UPA ou de um HOSPITAL IGUAL AO DIAMANTE NO CENTRO DA 
CIDADE. O Residencial São Raimundo localidade do Pontal da iLha não tem saneamento, temos fossa. 
As ruas ficam o tempo todo cheias de águas paradas chamando o mosquito da dengue.  

 Apoio de outros governantes em reunião com o povo 

 Estou localizado no aglomerado de bairros e condomínios, que juntos aproximadamente podem ter um 
quantitativo de mais 80 mil familias, que não possui escolas suficiente para população, não se tem uma 
feira digna, pois a que atende é no meu da rua, que se divide com esgoto a ceu aberto. Saúde, não 
temos cobertura de UBS na região, tornando o serviço de prevenção ineficaz 

 Acessibilidade é limitada quando há excesso de buracos ou nenhuma pavimentação. São Luis tem sol 
forte quase o ano todo. Precisamos restaurar praças/terrenos sem ou com pouca utilidade publica e 
proporcionar maior qualidade de vida com arborização (conservação das especies já existentes). Com as 
praças reformadas e bem infra estruturadas com equipamentos de saúde/lazer e fomento de atividades 
culturais, o bairro é enrriquecido pelos próprios moradores que passam a ocupar, fazer uso e adquirir 
maior zelo pelo seu bairro em vez de precisar se deslocar para outras áreas da capital 

 Melhorar o trânsito no entorno da Av Daniel de Lá touche pq criaram vários polos geradores de tráfego e 
não dimensionaram p essa realidade. Água pluvial q empoça e não tem escoamento correto quando 
chove. Ruas cheia de buraco, precisam de manutenção constante devido à péssima qualidade do asfalto 
q se coloca. 

 No meu bairro não tem limpeza pública em uma rua atrás da rua São Francisco. As linhas que servem 
meu bairro não são suficientes para atender o bairro em direção ao terminal praia grande. Será bom 
implantar uma linha saindo do terminal Cohab pela Av. dos Africanos em direção ao terminal praia 
grande. É preciso conscientização dos moradores para não jogar lixo na rua, a rua está suja e imunda. 
Meu bairro não tem drenagem urbana e sarjetas, quando chove alaga tudo. Não tem asfalto de 
qualidade, está cheia de buracos. deveria ter um hospital público próximo ao meu bairro e não há muito 
efetivo de segurança. não tem praças e área de lazer, é preciso construir um espaço de lazer e praças. 

 acontecer fiscalizações nos bairros para averiguar se realmente as necessidades básicas estão sendo 
atendidas. 

 Sobre a pavimentação /Asfalto há deficiência em todas as ruas do bairro, muitos buracos (crateras 
mesmo). Minha sugestão é que fosse feito um trabalho mais aprofundado nas ruas para evitar os 
retornos dos buracos, em algumas áreas onde há acúmulo muito grande águas( seja da chuva, seja de 
vazamentos de esgotos, etc) deveriam colocar outro tipo de material que aguentasse mais a força das 
águas e até mesmo calhas( valas com placas de concreto) para esse escoamento, tal como foi feito em 
algumas áreas do Renascença. Quanto ao trânsito: fazer um estudo de viabilidade no trânsito nessa área 
em torno da faculdade FAMA e Shopping Rio Anil com melhoria da sinalização e das faixas de pedestres. 
Na rua Joaquim Mochel há um grande fluxo de carros e nas horas de pico ( devido à confusão do trânsito 
mal sinalizado ) hora ou outra ocorre acidentes entre veículos. Quanto a Cultura:: investir mais ainda em 
projetos culturais permanentes em algumas áreas, como no parque Itapiracó. De repente pensar num 
teatro popular ( onde os moradores da área pudessem ser os protagonistas), creio que seria uma medida 
até para diminuir a marginalidade na área. Outra sugestão seria um cinema popular, muitos dos 
moradores nunca entraram numa sala de cinema ou parceria com cinema do Shopping Rio Anil para 
disponibilizar ingressos para população mais carente( que fosse uma vez no mês)  

 Falta tudo 

 Áreas mais carentes 

 Revitalização de praças e eventos esportivos 

 Dificuldade para sair retornar do bairro devido aos constantes congestionamentos. 

 


