
Verdeperto  
Governança e Administração Local e Regional 
Problemas/Soluções locais: 

• Gestão Pública – falta eficácia no que se refere aos recursos humanos de todos 
os funcionários, inclusive da limpeza pública; 

• Criação do Departamento de Meio Ambiente Municipal; 
• Estabelecimento do zoneamento Agro-ecológico no município; 
• Ofício destinado à Condephaat, requerendo que representantes desta venham a 

conhecer a cidade; 
• Busca de maior independência do município de Taubaté; 
• Arrecadação. 

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

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

• Capacitação sobre “Qualidade de Atendimento”; 
• Melhor aproveitamento do CEAP, com calendário, agronegócios e artesanato; 
• Pequeno produtor abandonado – leis de incentivo às associações; 
• Incentivo para geração de empregos; 
• Currículos voltados ao ambiente em que vivem (desde funcionários, promovendo 

médio técnico no bairro); 
• Desenvolvimento agrário e econômico. 

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

Comércio 
Problemas/Soluções locais: 

• Tirar os grandes comércios do centro histórico; 
• Centros de comércio (estilo mercado) nos bairros maiores. 

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

• Desenvolvimento da Política de Desenvolvimento para os pontos turísticos – 
melhor aproveitamento e proteção; 

• Tombamento pelo Iphan. (criação de meta) para o tombamento, respeitando as 
normas exigidas; 

• Desenvolvimento do calendário turístico / maior identificação de produtos 
turísticos; 

• Política mais elaborada para o turismo, meta a médio e longo prazo privilegiando 
a qualidade do projeto. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Educação e Inclusão Digital 
Problemas/Soluções locais: 

• Construção de um prédio para a Escola Municipal; 
• Capacitação de professores e acompanhamento dos pais na vida escolar das 

crianças; 
• Número elevado de alunos na sala de aula; 



• Falta de inspetores, serventes e demais funcionários na escola; 
• Educação ambiental; 
• Educação para cidadania; 
• Educação técnica rural; 
• Projetos para a instalação de faculdades – áreas biológicas / música e artes / 

turismo / história; 
• Cursos técnicos (nível médio). 

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

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• Centro de zoonoses para os animais tirando-os da rua; 
• Programa de controle de natalidade – esterilização; 
• Limpeza pública rotineira inexistente. Apenas acontecem na Festa do Divino e 

no carnaval; 
• Terrenos baldios cheios de mato e sujos; 
• Pronto-Socorro precário – falta maternidade e pediatria; 
• Má qualidade dos serviços prestados na Santa Casa pelos médicos e 

equipamentos ruins; 
• Estabelecer coleta seletiva e tratamento de resíduos na cidade; 
• Capacitação ao funcionário da Área de Saúde na qualidade e no atendimento; 
• Ampliação do Pronto Socorro no Município (equipamentos / funcionários / 

espaço físico) e mais ambulâncias; 
• Criação de Hospital Municipal com Maternidade, especialidades e laboratório 

para exames; 
• Resgate e Viatura com UTI móvel; 
• Soro antiofídico; 
• P.S.F. Ampliação do quadro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ascensão e Assistência Social 
Problemas/Soluções locais: 

• O 190 não atende; 
• Revezamento anual da PM no município; 
• Aumentar as rondas com o aumento de efetivo utilizando a Guarda Municipal; 
• Operações de fiscalização rotineiras; 
• Capacitação de profissionais de segurança; 
• O bairro poderá ter uma função agregadora para os idosos; 
• Núcleo de associações; 
• Criação da Guarda Civil Municipal; 
• Política pública de segurança – prevenção / educação / evolução social; 
• Campanha contra o álcool; 
• Ampliação dos programas sociais profissionalizantes. 

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

Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Programa municipal na área de esportes; 
• A quadra é constantemente fechada; 
• Horários permissivos para prática do esporte em campo e quadra; 
• Criação de área de lazer infantil. 



Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais: 

• Recomposição de Mata Ciliar do Córrego que passa atrás da Dr. Renato Aguiar; 
• Conservação e manutenção da Mata Ciliar (Verdeperto); 
• Melhora da condição ambiental da mata atrás do terreno do senhor Nelson 

(estabelecendo corredor de conexão do córrego com a mata); 
• Instituir no fundo do bairro uma APP aberta a população da cidade (com trilhas) 

e não abrir uma estrada; 
• O assunto Meio Ambiente pode ser tratado dentro da A.P. individualmente com 

dotação orçamentária; 
• Criação do serpentário. 

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

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• Projeto de expansão de tratamento de esgoto e água até a última casa da Rua 
Dr. Renato Aguiar, incluindo a possível área de expansão até o (?); 

• Readequação do sistema de água e esgoto já que as bombas utilizadas não são 
as melhores; 

• Criação de um agrupamento de Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros; 
• Uma corporação, ainda que pequena, do Corpo de Bombeiros; 
• Ampliação do número de lixeiras na cidade e em todos os bairros; 
• Equipamentos urbanos que garantem a viabilidade do bairro tornar-se um local 

de passeio; 
• Calçadas largas de ambos os lados no bairro com plantio de árvores dos dois 

lados; 
• Poda de eucaliptos que põe em risco a Rua Renato Aguiar. Plantio de árvores 

adequadas; 
• Retirada do centro de exposições do bairro; 
• Rodoviária – o local não é apropriado já que tem uma forte característica de 

lazer; 
• Que os ônibus passem a fazer o trecho Lagoinha – São Benedito; 
• Calçamento de pedra em toda região do bairro e da Rua Renato Aguiar fazendo 

calçadas; 
• Toda Rua Renato Aguiar é escura – os postes devem ser colocados numa 

distância menor até onde terminar o perímetro urbano; 
• Pra cima da Rua Renato Aguiar possível área de expansão até a estrada; 
• Necessidade de calçada dos dois lados da Avenida João Roman até a bomba 

de gasolina; 
• Colocação do cabo telefônico do lado da Rua Renato Aguiar; 
• Construção da passarela próxima ao mercado municipal; 
• Pavimentação; 
• Aproveitamento dos espaços físicos do Bairro e adjacências; 
• Sinalização; 
• Criação da Empresa Municipal de Transporte; 
• Incentivo ao transporte alternativo cooperativo; 
• Linhas de transportes regulares; 
• Sinalização nas ruas, incluindo nomes de ruas em toda a área; 
• Unificação dos números das casas; 



• Escoamento pluvial inexistente na Rua Renato Aguiar; 
• Realização do projeto de canalização do córrego que passa atrás da Rua 

Renato Aguiar e chega até o Rivera; 
• Canalização do esgoto das casas da Rua João Roman direto no córrego; 
• Instalação de controladores de velocidade com penalidade para quem não 

respeitar o limite de velocidade – não obstáculos, sim censores. 
 
Novas Sugestões – SEGUNDA FASE 
 

• Bueiros com mau cheiro; 
• Mourões retirados com muita violência, sujeira e abala as casas; 
• Criação de área de lazer infantil; 
• Uma praça no local do Recinto; 
• Nem todos querem uma construção de uma passarela ligando o bairro aos 

fundos do Mercado Municipal; 
• Pavimentação; se possível com piso intertravado; 
• Barranco da Via de Acesso João Roman, logo acima do bairro: colocar grade de 

proteção para evitar acidentes como um carro caindo nas casas do bairro. 
 
 
 
 
 

 


