
Bairro dos Pimentas  
Governança e Administração Local e Regional 
Problemas e Soluções 

• Não existe a divulgação de onde o dinheiro público é gasto – existência de 
maior transparência dos gastos. 

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

• Criação de empregos através da implantação de coleta seletiva no bairro; 
• Criação de uma “Associação de Moradores” / “Amigos do Bairro” que 

coloquem em pauta assuntos que visem o desenvolvimento do bairro; 
Escola da Suzano  

• Criação de um sistema de comunicação nas escolas (exemplo: mural) que 
sirva para divulgar a oferta e procura por um determinado tipo de serviço, 
assim aqueles que estão desempregados poderiam facilmente ficar 
sabendo sobre alguma oportunidade que tenha surgido (isso entre 
professores e alunos); 

• Criação de cursos profissionalizantes que habilite pessoas, principalmente 
mulheres e jovens para o mercado de trabalho; Escola da Suzano  

• Necessidade que os programas como “Agente Jovem” também abranjam 
crianças de 13 anos; Espaço amigo já abrange. Maior divulgação desses 
projetos sociais.  

• Criação de um “Banco de Empregos”. Na cidade 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potenciais Locais e Regionais 
Turismo/Patrimônio Arquitetônico 
Problemas/Soluções locais: 

• Identificação e desenvolvimento do potencial turístico, 
• Criação de uma trilha para atração de turistas. 

Mais eventos no percurso de trilhas para bicicletas. 

Artesanato  
Problemas/Soluções locais: 

• Criação de cursos de capacitação (costura e artesanato) para a geração de 
renda, bem como maior incentivo a estes. Escola da Suzano  

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

Educação e Inclusão Digital 
Problemas/Soluções locais: 

• Necessidade de uma pré-escola para crianças (3 a 6 anos) com guarda; 
• Necessidade de um carro para transportar os alunos do período noturno; 

PRIORIDADE 



• Criação de cursos para alfabetização de adultos, de preferência no período 
noturno; 

• Maior Inclusão digital, com internet gratuita para a população local; 
• Criação de creches para crianças por período integral; 
• Criação de mais escolas de 1ª a 4ª série. 

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

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• Dificuldade no acesso à saúde curativa (80 a 100 famílias) – melhorar a 
comunicação com a cidade e o sistema de transportes; 

• Falta de postos de atendimento médico – criação de mais postos de saúde; 
• Falta de orientação sobre as ervas medicinais; 
• Dificuldade no acesso às ambulâncias, atendentes dizem que o bairro é 

muito longe – disponibilidade de um maior número de ambulâncias; 
• Criação de um centro de apoio aos idosos do bairro; Centro de 

entretenimento 
• Melhoria no tratamento e distribuição de água potável; Melhor 

abastecimento 
• Criação de programas de saúde voltada para adolescentes, orientando 

sobre a gravidez precoce, D.S.T.s, drogas e etc; 
• Necessidade de maior orientação sobre prevenção de acidentes de 

trabalho; 
• Necessidade de melhor assistência de meios de transporte para os casos 

de pessoas que fazer tratamento em outras cidades; 
• Carência por melhor atendimento em relação ao PSF – as agentes 

comunitárias poderiam passar toda semana, pois passam praticamente de 
três em três meses. 

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

Ascensão e Assistência Social 
Problemas/Soluções locais: 

• Problemas com ociosidade das crianças e adolescentes no bairro depois do 
horário escolar – incentivo a projetos sociais combatendo violência e 
drogas; Agente Jovem, Ação Jovem e criação de quadra, campo ao lado da 
escolinha 

• Projetos que visem a maior conscientização de crianças para afastá-las da 
criminalidade; 

• Problemas com a “Bolsa Família”, alguns ainda não receberam e estão à 
espera. 

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

Cultura 
Problemas/Soluções locais: 

• Eventos - reativação das festas de Nossa Senhora Aparecida 
• Religião – necessidade de maior presença da Igreja e educação religiosa – 

Maior atenção do Padre com o bairro 



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

Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Construção de uma quadra poliesportiva para o bairro; 
• Necessidade de profissionais capacitados no assunto para incentivar a 

prática de esportes no bairro; 
• Falta de áreas de lazer, não há nada para fazer – criação de áreas 

destinadas à prática de esportes, parques e praças. 
• Criação de uma praça de espaço público. 
Condução ou o Projeto Crescendo no Esporte no Bairr o 

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

Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais: 

• Necessidade de maior conscientização dos moradores em relação à coleta 
de lixo convencional e seletiva; PRIORIDADE 

• Melhoria no saneamento básico e ambiental; 
• Há contaminação das minas de água – construção de mais fossas; 
• Não existe o reaproveitamento de resíduos para que possam ser usados 

como adubos. 
Moradores colocam fogo na caçamba e estes estão com medo da prefeitura tira-
la; sugestão – menor tempo para trocá-la ou mais uma caçamba; 
Mudar o local da caçamba para que quando os moradores jogarem o lixo, não 
acertem o córrego e por preguiça não retirem, poluindo o córrego. 
CONSCIENTIZAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta de iluminação, as pessoas saem para trabalhar ou para outros fins e 
sentem dificuldade por falta de iluminação (do clube ao campo); 
PRIORIDADE 

• Falta de conserveiros – criar mais de um conservante; 
• Necessidade urgente de implantação de rede de esgoto; 
• Criação de um canil no bairro para resolver o problema do número 

excessivo de cães; 
• Necessidade de maior policiamento no bairro (ronda), principalmente no 

período noturno. A população sente-se ameaçada; POLICIAMENTO 
PREVENTIVO 

• Necessidade de pavimentação/asfalto das ruas; PRIORIDADE 
• Carência por telefones públicos; 
• Necessidade de pontos de comércio legalizados para a venda de produtos 

alimentícios; PRIORIDADE 
• Criação de um posto policial; 
• Conservação imediata das estradas em períodos normais, mas em especial 

nas épocas de chuva; PRIORIDADE 



• Deficiência na distribuição de água tratada em horário de pico e pela noite; 
• Necessidade de construção de Igrejas; 
• Carência por transportes coletivos à preços populares em horários de 

trabalho; PRIORIDADE 
• Necessidade de transporte público disponível para o horário noturno; 

PRIORIDADE 
• Formação de uma guarda civil; 
• Necessidade de uma empresa para vir buscar os trabalhadores que 

trabalham com o eucalipto; 
• Demora na coleta de lixo, existe apenas uma caçamba para o bairro – 

disponibilidade de um maior número de caçambas, 
• Necessidade de maior acesso a material de construção; 
• Existência de casas em área de risco. PRIORIDADE 
• Maior orientação sobre a ocupação do solo; PRIORIDADE 

 
• Correio atender o bairro 
• Conservação das estradas e manter um conserveiro somente aqui; 
• Fazer um retorno, abrir um espaço para isso próximo ao Vicentão; 
• Calçar este retorno usando as pedras que serão retiradas do centro istórico; 
• Dar à primeira rua o nome de “Dito Miguel”, e a segunda, “Vicentão”; 
• Iluminação: colocar secundária; 
• Linha telefônica convencional. 


