
Bairro do São Sebastião  
Governança e administração local e regional  
Problemas/Soluções locais: 

• Necessidade de que o prefeito ou representante compareça mais ao bairro, pelo 
menos uma vez ao mês para ver o que as pessoas estão precisando, pois não 
há o apoio de um vereador no bairro e prestação de contas, pois realmente sua 
presença só vem em época de eleição; 

• Extinção de cargos de confiança para cargos que possuem concurso; 
• Necessidade de espaço de discussão participativa de problemas 

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

Desenvolvimento Econômico Geração de Renda e 
Empregabilidade  
Problemas/Soluções locais: 

• Criação de uma fábrica que gere emprego para a população e não polua; 
• Criação de empregos locais; 
• Criação do Sistema de certificação ou inspeção municipal (S.I.M.), para melhorar 

o comércio na zona rural; 
• Criação da cooperativa (municipal) – melhoria no comércio, orientação técnica, 

compra de insumos, geração de empregos; 
• Apoio na busca e orientação a novos mercados; 
• Potenciais a serem desenvolvidos: Festa do Santo Padroeiro, com afogado 

(apoio da prefeitura municipal – colocar no calendário oficial da cidade); 
violeiros, orientação de como aproveitar os recursos; artesão; cursos de 
artesanato; falta local para divulgação e comercialização de produtos; 

• Necessidade de geração de empregos no bairro e no município; 
• Incentivo para atrair empresas para o município, aumentando a taxa de 

emprego. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potencialidades locais e Regionais  
Agricultura  

• Falta apoio – Ex.: veterinário, calcário, adubo, etc.; 
• Havia máquinas (tratores) da prefeitura e agora não existem mais (os 

agricultores pagavam o diesel e a prefeitura fornecia a máquina); 
• Plantações do bairro – verdura e hortaliça; 
• Deveria haver maior produtividade para gerar mais renda, através do 

fornecimento de tratores, adubos e calcário; 
• O eucalipto já está chegando ao bairro, as terras que são boas poderiam ser 

usadas para a plantação; 
• O eucalipto deveria ser plantado apenas na terra ruim, porque ele dá emprego; 
• Incentivo econômico nas atividades agrícolas e pecuárias locais; 
• Melhor apoio da Casa da Agricultura Local (orientação técnica); 
• Criação de uma cooperativa ou associação agrícola que trabalha com todos os 

bairros do município; 
• Casas da Agricultura apoiando a compra de insumos, orientação técnica 

(aumento de técnicas no campo); 
• Divulgação de novas alternativas agrícolas para os agricultores e pecuaristas 

pela casa da agricultura e órgãos oficiais; 



•  Problema do leite, “exigência do tanquinho e cota  mínima”; 
• Apoio do governo municipal à formação de uma Cooperativa/ou SEBRAE; 
• Falta de assistência técnica ao produtor rural; 
• Dificuldade de venda da mercadoria produzida; 
• Necessidade de mecanismos de venda, melhora do transporte de sementes, 

adubos e calcário; 
• Criação de uma patrulha agrícola (apoio ao agricultor); 
• Criação de um viveiro municipal (com mudas nativas); 
• Criação de Cooperativa ou Associação; 
• Assistência Técnica (Agrônomo); 
• Criação de melhor mecanismos de venda; 
• Cursos sobre novas técnicas agrícolas; 
• Falta de apoio ao pequeno apicultor e ao pecuarista; 
• Controle no plantio de eucaliptos; 
• Melhor estrutura para escoamento de produtos agrícolas e pecuários; 
• Necessidade de preços mais acessíveis de produtos. Ex.: adubo; 
• Os produtores que produzem quantia menor que 100 litros de leite por dia estão 

sendo discriminados pela Empresa Danone, diante das dívidas e exigências da 
empresa como o tanque resfriador de leite. Sugestão dos produtores é  que não 
tenha limites a quantia diária desde que os produtores estejam dentro das 
normas governamentais da empresa.  

• Necessidade de ampliação de cursos rurais pela casa da agricultura, SENAI, 
SEBRAE, SENAC, etc.; 

• Melhoria das estradas rurais para melhor escoamento da produção local de leite, 
hortaliças,etc.; 

• Incentivos pra empresas como a VIGOR, por exemplo, se instalem ou reabram 
no município, através de incentivo fiscal; 

• Ampliação dos cursos da Casa do Agricultor. 
 

Turismo/Patrimônio Arquitetônico  
Potencialidades: 

• Desenvolvimento do Turismo rural; 
 

Artesanato 
Problemas/Soluções locais: 

• Criação de cursos para as mulheres aprenderem a bordar; 
• Maior incentivo para as pessoas que fazem artesanato de taboa. 

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

Educação e Inclusão digital  
 
Problemas /Soluções locais: 

• Melhorar as condições das estradas para que o transporte dos alunos não fique 
prejudicado em dias de chuva, etc.; 

• Construção de uma quadra na escola; 
• Escola funcionando à tarde e a noite com cursos profissionalizantes; 
• Cursos de Supletivo (EJA); 
• Creche e pré – escola; 



• Necessidade de 5ª a 8ª série no bairro; 
• Tratamento igual das crianças da zona rural e da cidade; 
• Aulas noturnas (EJA) para os pais do Bairro; 
• Cursos técnicos relacionados a agricultura; 
• Necessidade de um caseiro na escola; 
• Conselho tutelar mais presente nos bairros; 
• O professor substituto deve estar na escola; 
• Conscientização sobre o bem público; 
• Necessidade de uma pessoa (cobrador) para vigiar as crianças no transporte 

escolar; 
• Cursos profissionalizantes como culinária, bordado, produção de humos, 

produção de mudas. 
• Um centro de desenvolvimento e pesquisa, inclusive o produto orgânico. 
• Criação de um centro de convivência para palestras, cursos, oficinas, etc; 
•  Creche muito necessária para crianças fora da área escolar; 
• Cursos de informática para os alunos de 1ª a 4ª série, com internet; 
• Necessidade de mais horários para o ônibus escolar; 
• Curso de alfabetização de adultos; 
• Criação de escola noturna – de 5ª a 8ª série e Ensino Médio; 
• Cursos profissionalizantes (ministrados no bairro); 
• Precisa de um melhor aproveitamento do núcleo escolar 
• Educação ambiental – aprendizado da destinação adequada de esgoto 

domiciliar (fossas e poços adequados nas residências); 
• Creche para crianças menores para que mães possam trabalhar para melhoria 

da renda familiar; 
• Os alunos que terminam o ensino médio não têm continuação (cursos 

profissionalizantes, cursos superiores – custo muito alto) e os empregos 
oferecidos não são acessíveis para estes.(???) 

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

Saúde-Preventiva e Curativa 
 
Problemas/Soluções locais 

• Falta de fossas em algumas casas – poluição dos rios; 
• No PSF do bairro é muito difícil conseguir consulta; 
• Visitas do PSF demoram de 2 meses; 
• Filas para conseguir exames; 
• Difícil horário para tratamento odontológico – o dentista faz a prevenção, mas 

não faz o tratamento; 
• Necessidade de uma ambulância de plantão para a região rural (principalmente 

para São Sebastião, sertãozinho e Rio (?)); 
• Instalação de sistema de coleta e tratamento do esgoto e fossas sépticas 

individuais; 
• Já existe posto de saúde – aumentar o número de equipe do PSF local; 
• Necessidade de um posto que atenda diariamente e com bom atendimento. 

Com serviço de ambulância, medicamentos e trabalho mais atuante no PSF; 
• Fazer com que haja uma análise para ver a qualidade da água e serviço de 

saneamento; 
• É necessário que tenha um dentista que siga o tratamento dentário com 

freqüência e que não seja de mês em mês;  



• Estender coleta de lixo para bairros próximos, pois somente passa uma vez por 
semana no bairro e é insuficiente para à coletas dos bairros vizinhos, proposta 
de coleta duas vezes por semana; 

• Presença de enfermeiro e ambulância nos postos de saúde; 
• Atendimento em outras especialidades; 
• Orientação especializada sobre saneamento ambiental e saneamento básico; 
• Orientação sobre fitoterapia; 
• Atendimento pediátrico – necessidade de mais vezes na semana 
• Ambulância de plantão; 
• Pronto Socorro pediátrico; 
• Melhor atendimento e melhores informações do funcionário do posto; 
• A coleta do lixo é feita uma vez por semana sem dia certo – deveria ser feita 

pelo menos duas vezes por semana com dias certos; 
• Agendamento de exames com transporte; 
• Falta de condução e comunicação para socorros emergenciais; 
• Precário atendimento ao atendimento curativo; 
• Falta constante de medicamentos de uso contínuo. 

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

Ascensão e assistência social 
 
Problemas /Soluções locais 

• Criar solução para os pequenos produtores de leite que produzem menos de 
100 litros; 

• Falta divulgação dos concursos da prefeitura nos bairros; 
• Criação de programas voltados a pessoas que tem problemas mentais; 
• Melhoria e agilização no Programa Bolsa-Família para as famílias cadastradas; 
• Melhoria ou criação de programas voltados para a mulher; 
• Assistência social para pessoas do bairro que precisam de ajuda e que não tem 

condição de serviço – são inválidos, se família – precisaria que houvesse um 
levantamento das condições dessas pessoas para ver em que podem ajudar. 
Necessita ter uma ação no sentido de levar todas as crianças a escola, mesmo 
sem a vontade da criança ou do pai (geralmente são crianças que precisam 
ajudar os pais); 

• Orientação sobre os problemas do alcoolismo; 
• Visitas periódicas da assistente social; 
• Problemas com a distribuição dos programas sociais (Ex.:Bolsa Família) – deve 

haver uma melhor distribuição dos programas e uma melhor fiscalização; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cultura  
• A igreja deveria respeitar as tradições da população local; 
• Falta locais para lazer e cultura; 

 
Esporte / lazer 
 

• Mais atividades no campo de futebol; 
• Construção de uma quadra poliesportiva e playground; 
• Opões de lazer: capoeira, música (Projeto Guri) – pelo menos um dia por 

semana; 



• Falta de união da comunidade, poucos participam; 
• As festas da cidade e do bairro estão em declínio; 
• Necessidade de respeito às tradições da população local pela igreja; 
• Construção de uma piscina; 
• Proteção e desenvolvimento do Rio e da Cachoeira para utilização como lazer; 
• Construção de uma praça; 
• Não há locais e incentivos para práticas esportivas; 
 

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

Meio Ambiente 
 
Problemas/Soluções locais 

• Áreas “produtivas” questão: estão se transformando em áreas de eucaliptos; 
• Melhoria na coleta de lixo; 
• Orientação sobre tratamento de lixo orgânico; 
• Reciclagem comunitária do lixo; 
• Orientação sobre a reciclagem; 
• Preservação, aumento e recuperação da Mata Ciliar; 
• Proteção das nascentes; 

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

Habitação e Infra-estrutura 
 
Problemas/Soluções locais 

• Estradas ruins, principalmente em dias de chuva; 
• Necessidade de telefones públicos e iluminação nos lugares de maior 

movimento; 
• Telefones públicos nos bairros 
• Caçamba de lixo no Bairro Sertãozinho; 
• Falta fossa séptica nas casas (a maioria das casas não tem); 
• Falta transporte – o ônibus deveria ser mais barato, terem mais horários e 

passar pelo Bairro (é preciso ir até o Carapeba para pegar ônibus); 
• Aumento da conta de luz; 
• A polícia deveria fazer mais visitas no bairro; 
• No bairro Sertãozinho não existe roubos, mas no bairro São Sebastião já existe 

casos; 
• Tirar os animais da estrada (falta cerca) - Sertãozinho; 
• A estrada principal é boa, mas as outras são ruins (Rio abaixo, Raizeiro, 

Sertãozinho), já foi pedido, mas nada se arrumou; 
• Falta manutenção periódica das estradas; 
• Intensificação da conservação nos meses de Novembro e Março; 
• Melhoria do acesso às estradas – manutenção periódica, com mutirões ou força 

de trabalho acompanhado com máquinas, cascalhamento e perenização; 
• Melhoria na orientação dos conserveiros locais; 
• Instalação de placas de sinalização; 
• Instalação de telefones residenciais; 
• Instalação de no mínimo um orelhão ou 1 telefone público na Sede do bairro; 
• Todos possuem energia elétrica e iluminação de rua na área central do bairro; 



• Implantação de linhas de transportes coletivos com 3 horários no dia (manhã, 
tarde e noite); 

• Criação no bairro do Centro Comunitário, como objetivo de estimular o esporte, 
treinamento, educação, cultura local e lazer (evitando que o jovem procure 
opções indesejáveis como as drogas); 

• A solução para uma estrada melhor seria o asfalto; 
• Necessidade de uma cooperativa e o apoio da prefeitura; 
• Necessário ter um ônibus que possa servir para transportar as pessoas do bairro 

a bairros vizinhos; 
• Maior participação do policiamento; 
• Formação de uma Associação de Bairros – indicar representantes; 
• Maior divulgação e informação para os bairros da zona rural; 
• Linhas de transporte também nas férias de bairros para a cidade; 
• Necessidade de equipamentos para manutenção das estradas; 
• Necessidade de uma supervisão e qualificação dos conserveiros; 
• Necessidade de iluminação da estrada pelo menos próximo as residências; 
• Existe um isolamento do bairro, tanto porque não possui telefonia pública 

suficiente nem antenas para telefones celulares; 
• Necessidade de linhas telefônicas para acesso a internet, como já existe no 

Bairro da Vargem Grande; 
 

 


