
Pamonã  
Governança e administração local e regional  
Problemas/Soluções locais 

• Criação de Associação de Bairro para soluções de problemas locais. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desenvolvimento Econômico Geração de Renda 
e Empregabilidade 
Problemas/Soluções locais 

• Criação de fábricas ou cooperativas e organização das pessoas que 
fazem doces para fabricarem e venderem juntas – no bairro já existiu 
fábrica de produtos derivados da lã  e tecidos. Há mão – de – obra 
disponível especializada, também para o artesanato, porém deixam de 
fazer por falta de compradores; 

• Geração de empregos e renda, criando fábricas e cooperativas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potencialidades locais e Regionais  
Agricultura 
Problemas/Soluções locais 

• Incentivo a pequenos produtores – criar Patrulha Agrícola, parcerias com 
o poder público, Casa da Agricultura, etc; 

• Equipamentos agrícolas comunitários que possam ser acessíveis; 
• Orientaçãoes técnicas da Casa da Agricultura, em relação a terra, 

plantios, gado, doença dos animais, etc; 
• Viveiro municipal – visitas mais recentes; 
• Política de incentivo ao pequeno e médio produtor – apoio mais efetivo 

para permanência do homem no campo; 
• Apoio no escoamento da produção rural. 

Turismo/Patrimônio Arquitetônico 
Problemas/Soluções locais 

• Incentivo a participação nos eventos festivos da cidade; 
• Festa de Santo Expedito – espaço para apresentação dos potenciais do 

bairro. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Educação e Inclusão digital  
Problemas /Soluções locais 

• Cursos profissionalizantes – criar cursos direcionados a agricultura, 
artes, música, culinária, cabelereira e informática; 

• As crianças estão desestimuldas a cursarem o colegial, pois quando 
terminam voltam a trabalhar na roça – criação de cursos 
profissionalizantes; 

• Criação de uma creche para atender as crianças, dos pais que precisam 
trabalhar; 

• Falta de salas para 5ª a 8ª séries no bairro – núcleos de ensino 
fundamental – período da tarde no bairro; 

• Falta de ensino infantil; 



• Falta de formação profissionalizante no bairro, principalmente para 
mulheres – criação nos bairros rurais; 

• Curso de alfetização para adultos; 
• Inclusão digital extensiva à comunidade – escola da família; 
• Palestras e orientações sobre drogas, alimentos, atividades rurais, 

saúde, eduação ambiental, artesanato, dengue, etc; 
• Cursos profissionalizantes e ensino médio para os munícipes – jovens e 

adultos; 
• Distribuição de materiais escolares e uniformes; 
• Fazer a alfabetização de adultos à tarde para as mães poderem 

participar; 
• Pré – escola para as crianças de seis anos; 
• Escola do núcleo atender também de 5ª a 8ª séries; 
• O horário de chegada dos alunos oriundos na cidade é bem antes do 

início das aulas – rever horário de ônibus; 
• Incluir no currículo escolar do núcleo a matéria de Educação Ambiental, 

que já atendem alunos que moram no entorno do Parque Estadual. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais 

• Atendimento do PSF – criar mais uma equipe e os bairros (Lobos, 
Selado e Fábrica) passarem a pertencer ao núcleo de São Luiz e não ao 
Catuçaba, pois não existe condução para irem até lá; 

• Falta de medicamento – diversificar e aumentar a quantidade de 
remédios distribuídos; 

• Demora na visitação médica; 
• Análise das águas pelos moradores dos bairros – colheita de exames 

frequentes; 
• Construção de piscina pública aquecida para atender os pacientes de 

fisioterapia; 
• Má eficiência nas visitas do PSF – regularizar as visitas e melhorar seus 

desempenhos nos pedidos; 
• Falta de medicamentos receitados pelos médicos – que a farmácia 

tenha todos os remédios necessários; 
• Dificuldades para marcar consultas no posto de saúde – criar horários 

específicos para os moradores da zona rural marcarem consultas no 
posto; 

• Atendimento médico – escola e comunidade; 
• Melhoria do atendimento médico e acompanhamento; 
• A gratuidade dos medicamentos não está alcançando as famílias do 

bairro; 
• Atendimento odontológico – funcionar na escola; 
• As consultas no PSF demoram muito para serem realizadas; 
• Atendimento da SCM – exame de raio -x – ampliar o horário de 

atendimento; 
• Necessidade de maternidade no município. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Ascensão e assistência social 
Problemas /Soluções locais 

• Falta de visita de assistente social nos bairros da região – necessidade 
de visitas frequentes nos bairros rurais; 

• Condições para que os jovens possam usufruir das oportunidades 
oferecidas no centro urbano, como os Projeto Guri e cursos; 

• Revisão do Cadastro do Bolsa Família, pois tem alguns que não estão 
recebendo; 

• Assistência social verificar a situação das famílias dos bairros. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cultura 
Problemas/Soluções locais 

• Falta de local para catecismo – utilizar os núcleos para catecismo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esporte / lazer 
Problemas/Soluções locais 

• Área de lazer – construção de campos, quadras e parquinho; 
• Esporte e lazer para os jovens, adultos e principalmente para as 

mulheres – construção e destinação de áreas para atividades com 
montiores fazendo acompanhamento; 

• Falta de atividades esportivas para crianças e jovens – programas de 
lazer que incluam atividades esportivas regulares; 

• Trabalhar a parte esportiva e recretiva da escola; 
• Quadra poliesportiva no Núcleo Escolar Pamonã e acompanhamento de 

instrutores. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais 

• Nascentes e córregos desprotegidos – recuperar áreas degradadas; 
• Existe esgoto sendo jogado no rio (Rio Selado) pelos moradores – 

necessidade de orientar a população e apoiar a construção de fossas 
sépticas; 

• Desenvolver um programa de orientação ambiental no núcleo escolar 
para os moradores da região. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habitação e Infra-estrutura 
Problemas/Soluções locais 

• Necessidade de transportes coletivos que integrem os bairros – colocar 
transportes que passe pelos bairros pelo menos dois horários por dia; 

• Coleta de lixo – instalação de caçambas com recolhimento uma ou duas 
vezes por semana; 

• Telefones públicos – instalação de telefones; 
• Problemas na conservação de estradas – atualmente está boa por 

causa da retirada do eucalipto; asfaltamento; 
• Falta de policiamento – criar Guarda Municipal; 
• Falta de rede de esgoto e tratamento. Não há fossas – visita da 

vigilância sanitária, orientação técnica e  fiscalização; 



• Construção de um heliporto para receber turistas e facilitar o socorro  
das pessoas; 

• Falta de transportes no fim de semana – colcar mais conduções; 
• Falta de transporte escolar para alunos do ensino médio – transporte 

escolar chegando a todos; 
• Em épocas de chuva as estradas ficam em péssimo estado – melhorar 

as estradas para o ano todo; 
• Falta de telefones públicos em vários bairros rurais – instalação nos 

bairros necessitados; 
• Não há coleta de lixo – implantar, podendo até fazer a seleção do lixo 

instruindo a comunidade; 
• O esgoto não é tratado – criar fossas sépticas com projtos de orientação 

pela prefeitura; 
• Falta de energia elétrica em partes dos bairros – expansão da “luz da 

terra”; 
• Necessidade de ponto de ônibus com cobertura; 
• Necessidade de transportes que cheguem mais próximo de 

determinadas resdidências; 
• Tratamento do esgoto a céu aberto; 
• Cuidar dos arredores da escola e do mato, não só no pátio; 
• Aumentar o espaço para a escola – expansão; 
• Conservação das estradas no Sertão dos Licas e no Selado no Km 53 e 

meio; 
• Chove na sala dos professores da escola; 
• Prejeto de reciclagem;  
• Conservação de estradas no Bairrinho, Ponte do Cedro, Selado – 

Pamonã, Serra Azul; 
• Necessidade de transporte público aos sábados; 
• Material de construção – “Plano do Governo” não está atingindo a 

população do bairro; 
• As minas de água estão secando e não estão atendendo aos usuários – 

orientar e apoiar na solução com poço/reservatório. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Construção de quadra poliesportiva na escola do pam onã 
• Novo recinto de exposições, venda de produtos, entr eposto, 

etc......na rodovia Dr. Oswaldo Cruz 
• Formação de uma cooperativa para abranger toda a po pulação da 

Zona Rural 
• Expandir o projeto de micro-bacias para todos os ag ricultores e 

pecuaristas do município 
• Revisão do contrato da empresa de ônibus com o muni cípio para 

atender a população da Zona Rural, principalmente n os finais de 
semana 

• No bairro do pamonã e adjacências (servidos pela ro dovia) colocar 
mais horários de ônibus 

• Colocar cobertura nos pontos de ônibus da rodovia 
• Realizar mutirão da saúde nos bairros, com dentista s, médicos.... 



• Equipe do PSF já deveria trazer os remédios de uso contínuo para a 
população, pois os moradores não tem condições de i r até a cidade 
buscar o medicamento 

• Verificar se os agentes de saúde poderiam deixar al guns 
medicamentos básicos para a população 

• Alfabetização para jovens e adultos. Verificar o nú mero de pessoas 
interessadas para abertura de sala. Programas EJA o u SENAR. 
Verificar se os agentes do PSF ou professoras poder iam realizar o 
levantamento das pessoas  

• A equipe do PSF deveria atender no Núcleo do Pamonã  e não no 
Bairro Serra Azul que pertence à Natividade da Serr a 

• União dos moradores para criação de Associação de M oradores de 
Bairro  

• A prefeitura deveria criar um grupo de apoio para a judar a 
população  

• Melhorar a conservação das estradas e pontes da reg ião  
• Coleta de lixo: colocar caçambas nos bairros  
• Implantar política pública para coletar e reciclar o lixo da zona rural  
• Implantar política pública para coleta seletiva de lixo para gerar 

renda e diminuir a poluição do meio ambiente  
• Cursos profissionalizantes nos bairros; implantar n as escolas da 

Zona Rural  
• Verificar a possibilidade das prefeituras da região  se unirem para 

melhorar o atendimento no pronto atendimento da San ta Casa  
• Instalação de telefone público na escola para atend er a população 

da Zona Rural  
• Instalação de viveiro municipal e fornecimento de m udas para a 

população  
 

 


