
Grupo Gestor e Centro Urbano  
Governança e administração local e regional  
Problemas/Soluções locais: 

• SISP – incentivo na regularização das agroindústrias e produção alimentícia 
artesanal, derivadas de produção (?); 

• Utilizar o ICMS Ecológico em ações voltadas para a conservação da natureza, 
educação ambiental, paisagismo, turismo e lazer; 

• Implantar parcerias entre o Parque Industrial e a Prefeitura Municipal. 
• Transmitir as sessões da Câmara via rádio; 
• Incentivar e orientar a população para participação e discutição da gesta local; 
• Aquisição de máquinas e equipamentos – condições precárias dos veículos; 
• Maior participação da Câmara Municipal afim de maior promoção de discussão 

de orçamentos participativos entre a população (Jornal e Audiências Públicas); 
• Criação do Plano de cargos/carreiras em todas as áreas dos profissionais 

municipais; 
• Desenvolvimento de projetos para a ampliação da arrecadação do Município. 
• Faltam cursos para maior qualificação dos funcionários; 
• Necessidade de transparência nos processos de licitação, comunicação e 

divulgação dos resultados; 
• Há dificuldades em se fazer parte dos conselhos em função dos horários 

marcados para as reuniões, que favorecem os que trabalham no executivo e não 
os membros da organização civil; 

• Deve haver maior transparência nas publicações de contas do município; 
• Estabelecer prioridades a partir das discussões democráticas anual das 

prioridades através do orçamento participativo - anual e plurianual. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Identificar pessoas com idade de se aposentar que não são beneficiadas com a 
aposentadoria; 

• Criação do Distrito Industrial; 
• Formação de cooperativas de artesanatos, doces e produtos da região; 
• Desenvolver parcerias com iniciativa privada para utilização de mão-de-obra 

(Ex.: produzir estofados para multinacional); 
• Parcerias com empresas para absorver mão-de-obra formada nos cursos 

profissionalizantes; 
• Projetos de incentivo a cultura de plantas voltadas à produção de bio-

combustível. 
• Falta emprego – criação e incentivo de cursos profissionalizantes, pois os cursos 

já implantados não tiveram segmento profissional, ou seja, não foram concluídos 
como forma de trabalho. 

• Criar capacitação para os jovens (Ex.: marcenaria, carpintaria, eletricidade, 
pedreiro, turismo, informática, etc.); 

•  Colocar em Uso a área da empresa Vigor, no Plano Diretor através dos 
instrumentos do de acordo com o Estatuto da cidade; 

• Utilizar a área da Rodovia e entre a rodovia de Lagoinha para expansão urbana; 



• Uma vez que parte da renda municipal provém do ISS, deveriam ser planejadas 
várias atividades para o incentivo à abertura de empresas. 

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

Potencialidades locais e Regionais  
Agricultura  
Prioridades: 

• Intermédio entre produtor e comprador para incentivo a plantação em terras 
destinadas a criação; 

Turismo/Patrimônio Arquitetônico  
Potencialidades: 

• Criação de mecanismos para fomentar o desenvolvimento ecologicamente 
sustentável: 

- Turismo 
- Mercado para os produtos locais (exportar) – artesanato e música 
- Agronegócio “familiar” – produtos orgânicos, beneficiamento (laticínio), indústrias 
artesanais. 
- Criar uma “marca luizense” para agregar valor, capacitar, buscar mercado fora da 
cidade, etc. 
- Associar e cooperar com os produtores para agregar valor, certificar maior poder 
de negociação (Ex.: “selo de garantia”). 
- Gerar benefícios para que os comerciantes locais adquiram produtos locais (Ex.: 
diminuição de impostos) 
- Incentivar e incrementar o turismo com atividades. Ex.: passeios a cavalo 
(cavalgada), passeios de barco e bote pelo Rio Paraitinga (cidade) 
- Valorizar os produtos e cultura local para o Turismo 
- Sazonalidade do fluxo do turismo e de eventos – “planejamento” – com maior 
organização, divulgação (com antecedência) e “políticas de turismo”. 
- Maior otimização da utilização do mercado 
- Atração e opção de lazer noturno 
• Cadastrar e tombar as fazendas históricas e ruínas; 
• Resgatar e tombar a antiga Trilha do Ouro, entre São Luiz de Paraitinga e 

Ubatuba; 
• Tombamento do município pelo IPHAN; 
• Criação de parcerias para projeto de fiação subterrânea; 
• Abertura das igrejas e museu para os turistas, com o acompanhamento dos 

guias; 
• Construção de portal nas entradas da cidade; 
• Necessidade do Posto de informação turístico melhor estruturado; 
• Projeto municipal para melhorar os passeios públicos (fiscalização da prefeitura); 
• Instalação de monitoramento eletrônico da cidade; 

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

Educação e Inclusão digital  
Problemas /Soluções locais: 

• Criação de cursos profissionalizantes (Ex.: qualificação para os cursos de 
elétrica, marcenaria, mecânica, turismo, etc.) 

• Criação de cursos de língua estrangeira; 
• Após a criação da escola agrícola, construir uma escola no Recinto; 



• Criar e divulgar um livro ou cartilha sobre São Luiz e Catuçaba, abrangendo 
história, evolução, lendas, festas, tradições, etc; 

• Criar uma escola cultural (com cursos) para resgatar as culturas e tradições. Ex.: 
cavalhada, Moçambique e congada; 

• Melhorar a qualidade de ensino; 
• Necessidade de um prédio para Escola Municipal para atender Ensino médio, 

completo em infra-estrutura com capacidade para 600 alunos (com 15 salas); 
• Necessidade de cursos profissionalizantes nas áreas de turismo, agropecuária, 

informática, saúde, educação, meio ambiente, artesanato e construção civil. 
• Criação de curso pré-vestibular; 
• Promoção da maior atuação dos pais na educação dos filhos; 
• Ensino da cidadania no currículo escolar; 
• Ensino da religiosidade; 
• Maior utilização das atividades complementares; 
• Melhoria dos salários com melhor aproveitamento da capacidade dos 

profissionais; 
• Concurso público para diretores de escola; 
• Participação dos professores na criação ou alteração do Plano de Carreira; 
• Maior atuação da psicóloga na escola, para acompanhamento dos alunos em 

seu ambiente de convivência; 
• Necessidade da criação de cursos profissionalizantes no período noturno; 
• Capacitação continuada dos professores – avaliação de professores e alunos 

anualmente; 
• Mais palestras de educação sexual na grade escolar; 
• Ampliação dos núcleos rurais para atender todo o Ensino Médio para fazer com 

que as pessoas permaneçam na zona rural; 
• Descentralização das escolas: construção nos bairros da zona rural; 
• Ampliação da grade escolar – com ensino de turismo no ensino fundamental; 
• Mais atenção na distribuição de material e lucros na Escola Municipal do Distrito; 
• Ensino obrigatório de educação ambiental (desenvolvimento sustentável); 
• Ampliação, modernização e uniformização da Biblioteca Municipal e das 

escolares; 
• Serviços de internet banda larga pra todo município; 
• Política de incentivo ao ensino de antigos ofícios (sapateiro, pizzaiolo, padeiro, 

confeiteiro, etc.). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais 

• Pronto Socorro – ampliar o que existe na SCM; 
• Criar maternidade na SCM; 
• Ambulância com UTI; 
• Melhor atendimento; 
• Ampliar o número de equipes do PSF; 
• Ampliar a Vigilância Sanitária; 
• Necessidade de atendimento dos núcleos rurais quanto ao tratamento de água; 
• Criação de centro de zoonoses em local ideal – canil; 
• Elaboração de u programa de criação de esterilização de cães e gatos; 
• Negociar serviços atualmente congestionados (Ex.: oftalmologista); 



• Melhoria das estruturas físicas do PSF, Centro de Saúde (unidades de saúde 
existentes),principalmente construção de unidade e de localização mais 
estratégica do núcleo do PSF São Sebastião, melhorando assim o acesso da 
população. 

• Dúvidas sobre as responsabilidades e atribuições: 
- taxa de consultas para horários e número de exames; 
- solução, dados integrados entre PSF e Santa Casa 
- mais orientação à população; 
- melhoria da organização na articulação da prestação de serviço; 
- controle mais rigoroso sobre os profissionais e capacitação continuada; 
- ampliação do quadro médico, de enfermeiros,  4 agentes 2 para a zona central e 2 
para zona rural e 2 auxiliares; 
- melhoria das condições de transportes e (?) para o PSF; 
- regularizar e aprimorar o trabalho de compras e o abastecimento de 
medicamentos de uso contínuo; 
- introduzir informação a população sobre fitoterapia; 
• Criação de centro de zoonoses regional para solucionar o problema de animais; 
• Necessidade de tratamento odontológico gratuito; 
• Ampliação da equipe do PSF para atender o centro; 
• Funcionamento contínuo dos serviços (permanecer aberto em feriados); 
• Criação da maternidade e construção de um hospital público; 
• Aumentar o número de especialistas (ex. ginecologiasta); 
• Compra de equipamentos para a criação de salas e ultra-sonografia e outros 

exames especializados; 
• Criação de espaço para atendimento de pessoas portadoras de necessidades 

especiais e de saúde mental; 
• Criação de projeto para apoio dos dependentes químicos e alcoólicos; 
• Maior prontidão para o atendimento no raio X (geralmente isso só ocorre no 

período da tarde). 
• Faltam remédios para a farmácia do posto de saúde, necessidade de maior 

diversidade da medicação controlada; 
• Demora para a coleta e retorno de exames (capacitação de profissionais para 

ampliação da equipe); 
• Contratação de uma nutricionista para orientação alimentar. 

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

Ascensão e assistência social  
Problemas /Soluções locais 

• Capacitar um grupo (brigada de incêndio) para prevenção e que possua 
equipamentos e pessoas para combater a incêndios; 

• Criação de um Programa Social de combate à fome e renda mínima municipal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esporte / lazer  
Prioridades 

• Sugestão da criação de uma área de passeio (caminhada) ao longo do Rio, 
utilizando as APP’ s e recuperando-as (Parque Urbano Linear); 

• Criar um espaço/escola voltado para educação, pesquisa, viveiros, vendas, 
eventos, festas, exposições para o agronegócio, etc. 

• Utilizar a área o pátio da Prefeitura para lazer, com quadras, pista de skate, 
campinho e quiosque; 



• Implantação de cursos intensos para teatro (exemplo do município de Lagoinha); 
• Implantação de uma casa de artes para todas as repartições – abrangendo 

também seções de filmes; 
• Aulas de dança no geral 
• Áreas de lazer para idosos com oficinas de artes, aulas para desenvolver 

atividades físicas (Proposta de criação de um lugar específico para tais práticas, 
porém enquanto não há que já possam ser implantadas estes projetos); 

• Parceria da prefeitura com o CRIL para o desenvolvimento de aulas de natação, 
com funcionamento cotidiano e horários determinados pela prefeitura; 

• Nos finais de semana, no coreto da praça central, atrações musicais em aberto, 
sarau, danças, teatros, valorizando os artistas do município – entrar em 
intermédio com o Departamento de Cultura. 

• Falta apoio da prefeitura aos movimentos culturais regionais; 
• Falta de diversidade de lazer e de esporte – necessidade de programas de 

esporte com instrutores (basquete, pista de skate, tênis, parques infantis teatro,  
etc.); 

• Criação de centro olímpico na área da quadra (pista de skate, pista para corrida, 
caminhada, etc.); 

• O município necessita de mais áreas de esporte e lazer nos bairros urbanos e 
rurais, incluindo Catuçaba. Maior dotação orçamentária para obras que revertam 
para um lazer e esporte visando a prevenção de doenças e que vise auxiliar no 
combate aos vícios perniciosos que estão influenciando a nossa juventude; 

• Mais programas e projetos envolvendo crianças, jovens e idosos, apoio da 
prefeitura para movimentos culturais regionais; 

• Necessidade de mais profissionais para trabalhar no município com o esporte, 
lazer, recreação e saúde preventiva; 

• Ampliar a possibilidade de acesso a outros esportes além dos já culturalmente 
incentivados em nossa sociedade; 

• Dotar o nosso município de espaço onde possa ter uso múltiplo, tais como 
cinema, teatro, auditório para palestras e reuniões, etc. 

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

Meio Ambiente  
Problemas/Soluções locais 

• Necessidade de uma campanha educativa para não se jogar lixo na rua; 
• Limpeza das ruas e praças após cada evento e maior e melhor limpeza 

periódica; 
• Incentivar a recuperação das matas ciliares com recursos advindos do ICMS 

ecológico, repassado do estado para o município; 
• Criação de um viveiro de mudas florestais com parceria com os órgãos 

estaduais e empresas de reflorestamento; 
• Criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
• Incentivar na Zona de Amortecimento do Parque Estadual, projetos de manejo 

sustentado com espécies florestais nativas da Mata Atlântica; 
• Divulgação da legislação Ambiental nas escolas Urbanas e rurais para alunos, 

pais, agricultores e demais cidadãos; 
• Criação de espaços próximos à zona urbana para a contemplação da natureza e 

lazer; 
• Zoneamento agro ecológico do município, visando impedir os danos ao meio 

ambiente; 



• Estabelecimento de corredores naturais com cobertura florestal visando interligar 
os fragmentos florestais no entorno da zona urbana; 

• Estabelecer e implantar corredores florestais ligando os fragmentos florestais 
que possuem espécies ameaçadas de extinção; 

• Orientar a população a ligar o esgoto doméstico na nova rede estabelecida, que 
leva o esgoto inatura à estação de tratamento recém construída; 

• Cobrar dos órgãos fiscalizadores estaduais que realmente atuem no âmbito do 
município em relação à orientação ambiental e fiscalização; 

• Reciclagem do lixo – papel e orgânico; 
• Projeto municipal para a coleta seletiva; 
• Colocação de lixeiras em todo município – de coleta seletiva; 
• Planejar uma alternativa para a área em que hoje se localiza o aterro sanitário 

(discussão com técnicos para solucionar o problema); 
• Economia de energia: incentivo a construção de casas populares com energia 

solar; 
• Projeto municipal para economia de água; 
• Criação de áreas especiais de proteção ambiental para o município; 
• Limpeza e recomposição da mata ciliar do Rio Paraitinga; 
• Criação de áreas de lazer e áreas verdes (Ex.: Horto Florestal, espaço para 

caminhadas, ciclovias, etc.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habitação e Infra-estrutura  
Problemas/Soluções locais 

• Colocar lixeiras na rua Cel. Domingues Castro; 
• Definir as áreas de expansão urbana e aplicar mecanismos previstos no Estatuto 

da Cidade; 
• Prever áreas para estacionamento na cidade; 
• Aumentar o contingente da PM; 
• Criação de Guarda Municipal – ronda escolar, segurança de praças e de festas 

na cidade e nos bairros, apoio à PM. 
• Criação de Grupamento da Polícia Ambiental; 
• Criar os Patrulheiros Mirins; 
• Necessidade de um Corpo de Bombeiros; 
• Construção de mais banheiros públicos; 
• Colocação de placas nas ruas e nos pontos turísticos; 
• Calçadas muito estreitas e irregulares – aumentar calçadas e tirar 

estacionamentos de carros; 
• Acesso ao centro a partir dos bairros populares – construir mais duas pontes no 

Verdeperto e entre as casas populares e clube de Campo; 
• Estacionar na cidade é difícil – indicar/criar estacionamentos alternativos ou criar 

zona azul; 
• Passarela exclusiva e de pedestres – aumentar ou construir mais uma ao lado 

das que já existem; 
• Iluminação na passarela, na Igreja do Rosário e ao lado da escola, margeando o 

rio atrás do Fundo Social; 
• Ligação de esgotos na tubulação de águas pluviais – informar população e 

fiscalizar; 
• Manutenção da Ponte – há indícios de problemas estruturais 



• Prolongamento da rua que margeia o Rio no Bairro Verde Perto, até a rodovia 
Oswaldo Cruz; 

• Criar um Recinto de festas, fora do perímetro urbano, para substituir aquele ao 
lado da rodoviária, pois já está pequeno; 

• Disponibilizar/buscar linhas de créditos para os proprietários de casarões 
realizarem reformas e manutenção dos mesmos e orientar os proprietários 
quanto às diretrizes para reformas; 

• Concluir a pavimentação da Totalidade das ruas da área urbana; 
• Acesso à Várzea dos Passarinhos, Rua José Pires de Souza – curva acentuada 

– existe uma erosão que pode comprometer a rua; 
• Melhoria dos trevos e urbanização (calçadas para pedestres e arborização); 
• Melhorar e ampliar estrutura esportiva no espaço do campo de futebol; 
- pista de atletismo, piscina pública e novas quadras; 
- construir mais quadras nos bairros periféricos. 
• Corpo de Bombeiros – como é uma cidade histórica não pode haver riscos – 

prevenção; 
• Ampliar rede de hidrantes; 
• Desenvolver um plano de ocupação da área urbana - Parcelamento ilegal do 

solo; 
• Construção de um auditório municipal com capacidade para no mínimo 300 

lugares; 
• Abatedouro municipal ou incentivar a Iniciativa Privada; 
• Casas Populares – definir um padrão arquitetônico específico para SLP, 

acompanhando/respeitando a arquitetura particular; 
• Plano de zoneamento industrial/residencial; 
• Falta escada na viela do Emília (especificidade do Alto Cruzeiro); 
• No Bairro do Pimenta falta água quase todo dia – ampliar reservatório e 

abastecimento; 
• Problemas de esgoto – falta rede de esgoto e há fossas sépticas com esgoto 

correndo a céu aberto; 
• Falta conscientização ambiental – preservação; 
• Faltam lixeiras nas ruas e praças dos bairros; 
• Integração com programa de coleta seletiva e separação de lixeiras – forma de 

gerar renda – ideal a doação de sacolas plásticas com cores diferenciadas, mas 
também com o informativo; 

• Criação de um grupo para conscientização da população – divulgando 
diretamente nas casas os programas ambientais; 

• Criação de uma ponte para criar novo acesso para caminhões pesados pelo 
Bairro Verde Perto; 

• Pavimentação das ruas de todos os bairros urbanos; 
• Colocação de ponte e passarela do Bairro Benfica, para o outro lado do Rio; 
• Mudança da Rodoviária; 
• Criação de ciclovias nos acessos da cidade; 
• Criação de áreas de passeio no acesso da cidade; 
• Novas áreas para a construção de casas populares com quadras e áreas de 

lazer; 
• Necessidade de construção de moradias para pessoas carentes com valores 

subsidiados, valor acessível de parcelamento de R$160,00 (problema de 
pessoas carentes sem renda q pagam aluguel); 



• Necessidade de busca de programas subsidiados junto ao Governo Federal, 
PHS; 

• Criar zonas para a utilização do solo; 
• Criação de Distrito Industrial com respeito ao meio ambiente; 
• Projeto em longo prazo para fechamento do Centro histórico para veículos; 
• Fiscalização efetiva da prefeitura nas construções de residências; 
• Colocação de corrimão e captação de águas pluviais; 
• Necessidade de área adequada para a festa agropecuária (fora do centro); 
• Numeração das casas – determinação oficial do número; 
• Adaptação do transporte coletivo para atender aos portadores de necessidades 

especiais; 
• Maior exigência da municipalidade para isolamento das áreas de construção 

civil; 
• Necessidade de maior policiamento para atender os bairros. 

 
 
Novas Sugestões – SEGUNDA FASE 

 
Governança e Administração 

 
• Incentivo ao registro (serviço de inspeção estadual, municipal) para os pequenos 

produtores; 
• Sugestão: criação de uma marca luizense de produtos orgânicos para vender a 

produção; 
• Criação de centro de exposições agropecuárias na entrada da estrado do Bairro 

do São Sebastião, com espaço para agroindústrias, vendas, laticínio, etc, 
viveiros....; 

• ITEM NOVO : Prefeitura deveria dispor de seu próprio posto de abastecimento 
de combustível; 

• Biodiesel (incentivo à produção local); 
• Usina de reciclagem de entulhos; 
• Sugestão: Criação de um conselho municipal de desenvolvimento e 

planejamento para implementação das políticas públicas contidas no Plano 
Diretor Participativo; 

• Todas as reuniões dos conselhos deveriam ser no mesmo lugar, com datas 
definidas e no horário noturno (19h); 

• Campanha para incentivar maior arrecadação de impostos (ICMS) através de 
notas fiscais; 

 
Geração de Renda 
 

• Cursos profissionalizantes para jovens (desenvolvimento de 
projetos/programas); 

• O centro de exposições deve ser um estudo para melhor aproveitamento do 
local, com estudo de marketing/mercado, etc; 

• Deve ter uma interdisciplinaridade nos seus usos, que devem ser integrados; 
• Verificar como será o uso/concessão do centro de exposições; 
• Deve ser na Rodovia Dr, Oswaldo Cruz. 

 



Ação Social 
 

• Verificar e ajudar os idosos que não tem aposentadoria a conseguir o benefício, 
encaminhar a demando para o Fundo Social; 

• Destinar um lugar para a construção da sede da associação dos aposentados; 
• Verificar o valor do ICMS ecológico e como é gasto; 

 
Turismo e Patrimônio 
 

• Melhoria urbana do Largo do Rosário; 
• Capacitação dos jovens (continuidade do projeto restauro) para trabalhar como 

guias turísticos ou restauradores, etc; 
• Desenvolver políticas de turismo, planejamento turístico que direcione a 

implementação da atividade turística: 1º passo – políticas de turismo; 2º passo – 
metas; 3º passo -  ações práticas; 

• As ações não podem ser isoladas deve haver uma integração entre a PMSLP, 
COMTUR E COMUNIDADE; 

• O Turismo precisa de um estudo que identifique seus potenciais atrativos, 
público alvo, etc; 

• Criação de um Parque Municipal; 
 
Educação e Inclusão Digital 
 

• Levar os alunos do ensino médio para ter aulas na zona rural; 
• Inclusão dos temas turismo, cultura e meio ambiente dentro dos programas e 

projetos (GURI,AGENTE JOVEM, etc); 
 
Saúde 
 

• Sugestão: construir e implantar maternidade na Santa Casa; 
• Manutenção das ambulâncias para atender a população; 
• As ambulâncias atuais não tem espaço nem condições para atender 

emergências; 
• Pelo menos uma ambulância deveria ser equipada e adequada. 

 
Esporte e Lazer 
 

• Criação de uma área de lazer onde está localizado o pátio da prefeitura com 
implementação de programas e projetos de esporte, lazer e cultura; 

• Criação de uma orquestra municipal; 
• Descobrir um uso para o beco do pecado; 
• Colocar o pátio da prefeitura em área próxima à sub-estação da prefeitura; 
• Descobrir um novo uso para o Recinto de Exposições Agropecuárias; 

 
Meio ambiente/Habitação/Infra-estrutura 
 

• Estudar o possibilidade de se criar penalidades para quem desperdiça água; 
• Transporte intermunicipal – a empresa não disponibiliza horários de ônibus com 

intervalos razoáveis, Os horários são muito espaçados; 
• Maior concorrência de empresas de ônibus; 



• Pressionar  o DER ou responsável por fiscalizar a empresa de ônibus para que 
ela ofereça mais horários de ônibus; 

• Regularizar o transporte alternativo de passageiros; 
• Acionar o Ministério Público através de um abaixo assinado para que o mesmo 

promova a melhoria  do serviço; 
• RODOVIÁRIA – retirar, remover de lugar e verificar a possibilidade de espaço e 

usos...; 
• Utilizar a área da quadra (em volta) como uma área de lazer, urbanização do 

local; 
• Parque esportivo municipal; 
• Estudar a possibilidade de uso do local do recinto de exposições agropecuárias; 
• Implantar coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos para reciclagem em um 

galpão a  ser construído na área do aterro sanitário municipal; 
• Ampliação do cemitério municipal; 
• Criar e melhorar um espaço para caminhadas (volta do trevo), que poderá se 

tornar um atrativo turístico (deve-se melhorar as calçadas, redução de 
poluentes, arborização). 


