
Santa Terezinha  
Governança e Administração Local e Regional 
Problemas/Soluções locais: 

• Dúvida dos moradores sobre o que é para ser feito e o que é para a Prefeitura 
fazer - melhor reivindicação dos direitos como morador; 

• Diminuir o IPTU – preço acessível a toda população; 
• Cobrança igualada de água e esgoto. 
• ZEIS – Buscar financiamento público para construção  popular; 
• Buscar regularização do loteamento através dos inst rumentos da Lei nº. 

6766/79 e Lei nº. 10251/01 (Estatuto das Cidades); 
• Formação de associação de Bairro. 

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

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

• Construção de uma fábrica, não poluente, para a geração de emprego; 
• Incentivo para a geração de emprego doméstico; 
• Curso de capacitação aberto ao público para o desenvolvimento econômico; 
• Criação do Banco do Povo para facilitar e incentivar a liberação de recursos; 
• Faltam cursos profissionalizantes – muitas pessoas deixam a cidade por falta de 

emprego; 
• Necessidade de maior incentivo do comércio à geração de empregos. 

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

Educação e Inclusão Digital 
Problemas/Soluções locais: 

• Construção de uma creche no bairro ou condução para o ensino pré-escolar e 
jardim; 

• Criação de uma escola no bairro de Ensino Fundamental; 
• Criação de cursos técnicos profissionalizantes (Ex.: elétrica,marcenaria,corte e 

costura,culinária, etc); 
• Matéria nas escolas como Educação Ambiental e Educação Sexual; 
• Palestra de conscientização do lixo; 
• Alfabetização de adultos; 
• Necessidade de uma creche em virtude da maioria das mães trabalharem fora. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• É preciso mais assistência e acompanhamento da vigilância sanitária para 
melhoria e limpeza do bairro; 

• Freqüência maior do PSF no bairro; 
• Ginecologista no PSF; 
• Falta de pediatra na Santa Casa; 
• Demora no atendimento dos médicos 
• Determinar o prazo para a chegada de água da SABESP; 
• Solução para os cachorros de rua; 
• Construção ou reforma do prédio da Santa Casa, com serviços de maternidade, 

pediatria e pronto-socorro; 



• Construção de um Posto de Saúde no Bairro com atendimento odontológico; 
• Municipalização do Hospital; 
• Melhoria na entrega de remédios do Posto; 
• Necessidade de farmácias ficarem abertas 24 horas, com rodízio; 
• Aumento efetivo dos médicos para diminuir as filas; 
• Melhor atendimento médico na Santa Casa. 

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

Ascensão e Assistência Social 
Problemas/Soluções locais: 

• Melhoramento no atendimento, junto a delegacia de polícia; 
• Acompanhamento de um policial no horário de travessia das crianças na 

Rodovia Oswaldo Cruz (trevo). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Parque para as crianças e quadra de esportes para os jovens e orientação para 
os moradores de onde será o local; PRIORIDADE 

• Área de lazer – implantar a praça em área já definida; PRIORIDADE 
• Parquinho para as crianças - beco do Pecado. PRIORIDADE 

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

Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais: 

• Orientação para os moradores do local onde será o reflorestamento e orientação 
sobre a parceria com a Casa da Lavoura para o plantio dessas árvores; 
PRIORIDADE 

• Assistência técnica e apoio do Ibama; 
• Conscientização da população para preservar o meio ambiente. 

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

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• Programa de conscientização dos pedreiros e engenhe iros; 
• Cartilha da Prefeitura para orientar a população pa ra construir, comprar 

lote...; 
• Construção de escadaria do trevo até a quadra para facilitar o acesso; 
• Continuidade de ciclovia na Rodovia Dr. Oswaldo Cru z; 
• Transporte para crianças da pré-escola; 
• Projeto de Coleta Seletiva; 
• Conscientização da população para a coleta seletiva ; 
• Saída para a água da chuva que prejudica alguns moradores, comprometendo o 

alicerce de algumas casas enquanto não chega o calçamento; 
• Necessidade da rede de esgoto com a mesma urgência da água; 
• Fiscalização quanto aos lotes “abandonados” – limpeza; 
• Necessidade de um caminha para a retirada de entulho – informar o dia aos 

moradores; 
• Informação sobre a quem compete o calçamento das ruas do bairro; 
• Iluminação e limpeza dos dois trilhos de acesso à chegada do bairro; 
• Placa indicativa desse bairro e denominação dos nomes das ruas; 
• Mais lixeira no bairro e na cidade; 



• Necessidade de um correio no bairro; 
• Necessidade de uma passarela; 
• Falta policiamento – ampliação da ronda policial no bairro no período noturno; 
• Projetar uma melhor entrada para o bairro; 
• Terrenos baldios com matos – proposta para Prefeitura limpar e mandar o custo 

para o proprietário; 
• Falta de coleta de lixo diária; 
• Instalação de água tratada pela SABESP com reservatório; 
• Pavimentação total do bairro; 
• Completar a iluminação pública; 
• Regularizar a numeração das residências; 
• Rede de esgoto ligada ao tratamento já existente; 
• Expansão da rede de telefonia para atender todas as residências; 
• Falta de conservação das ruas - uma pessoa (conserveiro) para limpeza das 

ruas; 
• Construção de uma passarela junto a Ponte sobre a Rodovia Oswaldo Cruz; 
• Calçamento precário – captação das águas pluviais – necessidade de uma 

pavimentação completa; 
• Falta de extensão elétrica; 
• Necessidade de uma passarela com acesso do “trilho” à avenida; 
• Um Posto de Saúde com ambulâncias; 
• Transporte para as crianças do jardim; 
• Melhorar e aumentar o acesso ao bairro; 
• Iluminação no trilho principal; 
• Melhorar a estrutura para eventos; 
• Faltam lixeiras – sensibilização ambiental e fiscalização; 
• Iluminação no Beco do Pecado; 
• Criação de um canil – controle de zoonose; 
• Implementar no contrato com a SABESP um prazo para a rede de esgoto em 

casa local necessário; 
• Monitoramento urbano – câmeras de segurança; 
• Estruturar o corpo da polícia com bicicletas; 
• Criação de uma Guarda Municipal – implementação para que sejam respeitadas 

as regras municipais; 
• Criar um corpo de bombeiros. 
 

 


