
AUDIÊNCIA PÚBLICA DAICO 
 
EIXO: HABITAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
O que você considera prioritário para morar melhor? 

1. Melhorar o esgotamento sanitário (maracacuera); 
2. Criação de políticas públicas efetivas (maracacuera); 
3. Melhorar saneamento básico nas ocupações; 
4. Execução da macrodrenagem no distrito; 
5. Melhorar a qualidade da água, melhorar a ação da SAAEB, melhorar o 

abastecimento; 
6. Parceria público-privado e comunidade para implementação de serviços de 

saneamento público e infra-estrutura; 
7. Melhorar atendimento de saneamento básico e infra-estrutura no recanto verde; 
8. Criar programas de habitação para deslocar as famílias que estão em situação de 

risco; 
9. Mapeamento e conservação de prédios históricos, incentivando os seus proprietários 

para a conservação; 
10. Mapeamento da área de preservação ambiental da área do Paracuri; 
11. Regularização fundiária/desapropriação das áreas para remanejamento; 
12. Criar políticas de financiamento para os artesãos; 
13. Atenção das autoridades para a Associação das Águas Negras (creches, posto 

médico, aterramento de vias). 
 
 
EIXO: POLÍTICAS SOCIAIS 
 
O que falta no seu distrito para que ele se torne melhor? 

1. Mapeamento do patrimônio material e cultural de cada bairro; 
2. Criar cursos profissionalizantes gratuitos; 
3. Repasse de verbas de acordo com o potencial de arrecadação do distrito; 
4. Construção de uma unidade de referência em saúde; 
5. Ações imediatas na área da saúde com ampliação do programa Saúde da Família; 
6. Criar escolas profissionalizantes; 
7. Construção de quadras poliesportivas; 
8. Restauração da estação do trem com a instalação de um centro cultural; 
9. Ampliação dos cursos profissionalizantes no Liceu do Paracuri; 
10. Criação de posto de saúde 24 horas (posto de saúde do Tocantins); 
11. Retomada dos postos de segurança nas comunidades, entorno das “rondas”; 
12. Construção de creches e pré-escolar nos bairros de icoaraci; 
13. Construção de posto de saúde 24 horas no Águas Negras; 
14. Criar projetos de educação e lazer gratuitos; 
15. Criação de projetos de esporte e lazer com a integração família e escola; 
16. A gestão de esporte e lazer deve ser entregue à comunidade, mas com apoio 

material da Prefeitura; 
17. Garantir o funcionamento com qualidade, das unidades de saúde e assistência; 



18. Municipalizar o Hospital Abelardo Santos; 
19. Equipar o hospital Abelardo Santos com recursos humanos e materiais para que se 

torne um hospital de meio e alta complexidade. 
 
 
EIXO: MEIO AMBIENTE 
 
Que impactos ambientais são identificados no seu bairro? 

1. Aterramento das nascentes de igarapés; 
2. Contaminação dos rios e igarapés por serragem e esgoto; 
3. Desaparecimento dos seres vivos dos igarapés por depósito indevido de lixo; 
4. Contaminação da orla por lançamento de dejetos industriais e ocasionado por 

atividades comerciais; 
5. Poluição do rio Maguari (Jardim Girassol) por lixo, contaminando o local utilizado 

por banhistas; 
6. Surto de doenças causadas pela contaminação do rio Paracuri; 
7. Poluição e mato ao longo dos canais. 

 
Quais as possibilidades de recuperação dos impactos? 

1. Melhoria da fiscalização realizada por órgão competente; 
2. Criação de cooperativa de reciclagem do lixo em parceria com a comunidade; 
3. Criação de programas de educação ambiental com a participação da comunidade; 
4. Macrodrenagem dos logradouros que sofrem alagamentos; 
5. Utilização da mídia como forma de conscientização contra a poluição ambiental; 
6. Remanejamento dos ocupantes da orla; 
7. Plano de esgotamento sanitário; 
8. Criação do cemitério para animais; 
9. Falta de saneamento básico; 
10. Crescimento desordenado das invasões ocasionando desmatamento e morte dos 

rios; 
11. Poluição da orla por despejo de lixo; 
12. Falta de conscientização dos barqueiros com relação ao despejo de lixo na orla; 
13. Falta de programas de educação ambiental; 
14. Lançamento de lixo nas vias públicas; 
15. Poluição do ar; 
16. Alagamento das vias ocasionado por falta de serviços de drenagem e saneamento; 
17. Despejo de esgoto sanitário no rio Paracuri; 
18. Revitalização da orla. 

 
 
EIXO: MOBILIDADE E TRANSPORTE 
 
Quais as condições de deslocamento e de acesso ao transporte coletivo no seu bairro? 

1. Grandes distâncias de deslocamento a pé para acesso ao transporte coletivo; 
2. Monopólio de transporte coletivo para o acesso a Icoaraci; 
3. Falta de oferta de transporte coletivo; 
4. Falta de sinalização viária ao longo das vias; 



5. Sujeira nos veículos que fazem o transporte coletivo; 
6. Condições precárias dos veículos do sistema de transporte coletivo; 
7. Falta de interligação de diferentes modos de transporte entre Icoaraci, Outeiro e 

Mosqueiro; 
8. Insegurança no deslocamento dos ciclistas; 
9. Inexistência de transporte hidroviário; 
10. Falta de fiscalização do deslocamento dos ciclistas; 
11. Falta de veículos adaptados aos portadores de mobilidade reduzida e deficientes 

físicos; 
12. Falta de urbanidade dos condutores e cobradores do sistema de transporte coletivo; 
13. Dificuldade de acessibilidade dentro do transporte coletivo; 
14. Falta de qualidade dos veículos do sistema de transporte coletivo. 

 
Quais as propostas para minimizar esses problemas? 

1. Redução do tempo de viagem do transporte coletivo, fiscalizado pelo órgão 
competente; 

2. Ordenamento de calçadas; 
3. Adequação das calçadas de acordo com o Código de Posturas; 
4. Criação de ciclovias ou ciclo-faixas; 
5. Ordenamento dos estacionamentos ao longo das vias; 
6. Criação de transporte hidroviário interligando Belém-Icoaraci, Cotijuba, Outeiro e 

Mosqueiro; 
7. Curso de humanização dos condutores e cobradores do sistema de transporte 

coletivo; 
8. Revisar as ordens de serviço e licitar novas linhas para icoaraci; 
9. Substituição da ciclo-faixa da Augusto Montenegro por uma coclovia. 


