
Distrito de Catuçaba  
 
Governança e Administração Local e Regional 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Repasse de recursos (finanças e serviços) do município ao Parque 
através do ICMS Ecológico – na casa dos 50% do que recebe do 
Estado; 

• Incentivar a criação da Associação dos Monitores Ambientais como 
objetivo de normatizar e fiscalizar a atividade no município; 

• Participação efetiva no Conselho Consultivo a ser implantado pelo 
Parque Estadual no município; 

• Criação de Associação dos Moradores; 
• Documentação das casas e loteamentos – regularização das escrituras; 
• Criação de Associação para organizar a população; 
• Falta de documentação dos imóveis urbanos – rever a documentação 

dos imóveis e executar o usucapião; 
• Parcelamento ilegal do solo – venda de lotes residenciais sem 

aprovação  municipal e sem infra-estrutura; 
• Bairros de Natividade da Serra usam os serviços de São Luiz (Campo 

Grande, Bairrinho e Cedro); 
• Falta de regularização da documentação das casas do distrito, bem 

como dos loteamentos clandestinos existentes. 
Criação  do Sub-distrito com Sub-prefeitura 

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

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

• Emprego – divulgar e incentivar o potencial turístico de Catuçaba e 
apoio e incentivo a pequenas empresas; 

• Incentivar produção das alternativas de desenvolvimento local, com 
criação de pequenas fábricas de artesanatos e doces; 

• Reativar o espaço em que acontecia a marcenaria para criar uma 
pequena fábrica; 

• As mulheres de Catuçaba têm habilidade com bordados, crochê, tricô e 
doces - organizar uma Associação ou Cooperativa; 

• Parceria com o SEBRAE para orientar as pessoas a organizarem-se; 
• Gerar empregos para os jovens através de cursos como bordados, 

artesanatos, marcenaria, música, folclore local, compotas, embutidos, 
etc; 

• Valorização de produtos locais para oferecer ao turista culinária e 
artesanato em taboa, bambu e argila; 



• Plantios de eucaliptos em grandes extensões não gerando empregos.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potenciais Locais e Regionais 
 
Agricultura 
Problemas/Soluções locais: 

• Intensificar ações da Casa da Agricultura no apoio técnico a projetos de 
manejo sustentável na zona de amortecimento do Parque e demais 
zonas do município; 

• Incentivar a cultural local com relação aos modos de plantios agrícolas 
de milho, feijão, batata doce, cebola, alho, verduras, abóboras, etc. 

Plantação e incentivo dos produtos orgânicos  
 

Turismo/Patrimônio Arquitetônico 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Incentivar o turismo rural na zona de amortecimento do Parque 
Estadual, sendo esta uma alternativa econômica para o proprietário 
rural; 

• Viabilizar, incentivar e normatizar o turismo ecológico no município; 
• Inclusão do Distrito em festas e comemorações. 

 
Cadastramento dos pontos turísticos, dos passeios t urísticos pelas 
cachoeiras de Catuçaba 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Educação e Inclusão Digital 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Viabilizar junto a Secretaria da Educação Municipal que seja anexado ao 
currículo escolar a disciplina de Educação ambiental, voltada para a 
realidade local; 

• Falta de curso de capacitação de professores; 
• Falta de biblioteca e sala de vídeo; PRIORIDADE APONTADA  
• Falta Ensino Médio no Distrito; 
• Criar cursos profissionalizantes direcionados aos problemas da região e 

criação do EJA no Distrito – cursos em parceria com SENAI, CATI, 
SENAC e estender o Projeto Fanfarra e Guri no Distrito – cursos em 
horários inversos ao horário de aula e durante as férias; 

• Os alunos da escola de jovens e adultos do bairro da Cachoeirinha 
sugerem a continuidade por mais um ano de estudo para melhor 
aproveitamento; 

• Criação de cursos técnicos; PRIORIDADE APONTADA  
• Criação do Ensino Médiono núcleo escolar; 
• Criação de uma biblioteca no Distrito; PRIORIDADE APONTADA  



• Necessidade de mais um inspetor de alunos para atender a entrada da 
escola; 

• Criação de 2º grau profissionalizante em agricultura, pecuária, técnicas 
agrícolas, administração rural, computação, marcenaria, entre outros; 
PRIORIDADE APONTADA  

• Necessidade de apoio para os estudantes que terminam o Ensino Médio 
e querem cursar universidade em Taubaté – bolsas de estudo e ajuda 
no passe escolar; 

• Reativação da Fanfarra de Catuçaba; PRIORIDADE APONTADA  
• Criação ou ampliação do pólo do Projeto Guri; PRIORIDADE 

APONTADA  
• Livros e materiais escolares para as crianças que não podem comprar; 
• A merenda servida no inverno na escola estadual é suco gelado – devia 

ser algo quente, principalmente durante o período noturno; 
• Falta de computadores e internet para os alunos da Escola Maria Vitória 

Campos de Azevedo - aquisição de equipamentos e contratação de 
monitores. 

Uma psicóloga para o Distrito; uma para cada escola .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Saúde-Preventiva e Curativa 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Precariedade no núcleo do PSF – reforma urgente, adequando a 
unidade; 

• Falta de local adequado para atender a população dos bairros mais 
longes – são atendidos em locais inadequados – construção de sub 
núcleos (sala, ante sala, banheiros) adequados e com equipamentos, 
nos bairros Balsa, Fábrica, Bairrinho e Cedro; PRIORIDADE 
APONTADA  

Localização dos sub-núcleos: 01- Rodovia Dr. Oswald o Cruz, entre o 
Bairro da Balsa e o Bairro da Fábrica. 
Bairrinho (maior número de antendimentos nestes bai rros). 
• Falta de médico, enfermeira e dentista no PSF- contratação desses 

profissionais fixos no PSF; 
• Falta de remédio – criação de uma farmácia no PSF para suprir essa 

falta; 
• Visita dos agentes sanitários e assistentes sociais e de saúde – existem 

casas que precisam, pois tem problemas com saúde, higiene; 
• Problema da água no período de chuva (amarelada) – solução do 

problema com a SABESP; 
• Melhorar o atendimento na Santa Casa (reclamação de mal atendimento 

do médico da Santa Casa); 
• Necessidade de pronto atendimento com médico enfermeiro no distrito 

24 horas; 
• Atendimento odontológico satisfatório no distrito; 
Falta material para trabalho dos médicos 
Falta material odontológico para os dentistas 



Capacitação de primeiros socorros para os motorista s das 
ambulâncias 
• Necessidade de atendimento urgente nos finais de semana – 

enfermeiros ou médicos nos finais de semana, de plantão no distrito; 
• Falta de medicamentos receitados pelos médicos (as pessoas sem 

recursos e dinheiro tem que ir para a cidade comprar remédios) – melhor 
distribuição e agilização na compra dos remédios, sem deixar faltar. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ascensão e Assistência Social 
 
Problemas/Soluções locais: 
Levantamento ativo dos idosos do Distrito para rece bimento do LOAS 

• Buscar solução que permita à qualquer cidadão conseguir sobreviver 
com trabalho que conheça e tenha capacidade – dar capacitação a 
todos. 

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

Esporte/Lazer 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Lazer e esporte – falta de espaço e incentivo para os dois – criar uma 
quadra coberta, com o acompanhamento profissional para crianças, 
jovens e idosos; 

• Criação de uma praça ou calçadão; PRIORIDADE APONTADA  
• Criar opções de lazer para as crianças com projetos esportivos na 

escola; 
• Necessidade da construção de uma quadra poliesportiva; PRIORIDADE 

APONTADA  
• Criação de áreas de lazer para crianças, como praça; PRIORIDADE 

APONTADA  
• Criar projetos para incentivar o lazer dos idosos, pois Catuçaba possui 

muitos idosos; 
• Falta atividade para crianças e jovens que ficam na rua e desocupados 

passam a usar drogas – criar atividades na quadra da escola – cobrir a 
quadra e fazer torneios e campeonatos para os jovens, com 
acompanhamento de professores de educação física. 

LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 
Área no entorno da Igreja 
Área do Bar do Brazilino (quiosques, pista de bocha , malha, área de 
lazer) 

 



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

Meio Ambiente 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Incentivar e criar programas que visam o manejo sustentado na Zona de 
Amortecimento; 

• Priorizar de acordo com a lei 9985/2000 (SNUC), que parte das 
compensações ambientais existentes na zona de amortecimento sejam 
utilizadas na regulamentação fundiária da unidade de conservação e 
implantação do plano de manejo; 

• Implementar programas e projeto de orientação ambiental em conjunto 
com o Parque Estadual da Serra do Mar no município; 

• Buscar fontes de recursos para subsidiar projetos sustentáveis na zona 
de amortecimento; 

• Incentivar a criação de RPPN’s na zona de amortecimento da unidade 
de conservação demais áreas do município; 

• Estabelecer parceria de fato entre o Parque Estadual e o Poder Público 
Municipal; 

• Viabilizar projetos junto ao fundo de recursos hídricos do Paraíba do Sul, 
focando a recuperação ambiental de nascentes, matas ciliares e 
corredores de fauna; 

• Criar uma Unidade de Conservação Municipal próxima à zona urbana, 
com intuito de oferecer uma alternativa de lazer a população luizense e 
visitantes, com isso diminuirá a pressão sobre os atrativos do parque 
Estadual que já está intenso em relação ao número de visitantes que 
visitam o município; 

• Em conjunto com o Parque Estadual, elaborar junto às empresas 
reflorestadoras, como intuito de tê-las como parcerias nos projetos 
ambientais; 

• Estabelecer o zoneamento agro-ecológico do município utilizando dados 
do mapeamento do plano de manejo do Parque Estadual da Serra 
domar junto ao Instituto Florestal; 

• Viabilizar, em parceria com o Instituto Florestal a implantação de um 
Centro de visitantes na sede do município com recursos de 
compensações ambientais ou projetos direcionados ao Fundo Nacional 
de Meio Ambiente ou então parcerias com a iniciativa privada; 

• Solicitar junto à Secretaria do Meio Ambiente uma revisão ou 
atualização dos dados da cobertura florestal no município, para fins de 
pleitear junto a Secretaria da fazenda o reajuste do ICMS Ecológico; 

• O rio está sofrendo degradação principalmente dentro do distrito – 
recomposição da mata ciliar e recuperar a nascente que é o manancial 
de água; 

• Assoreamento do rio que corta a cidade; 
• Falta de mata ciliar no entorno do rio; 
• Necessidade de limpeza do rio que corta a vila de Catuçaba; 
• Queimadas sem controle, falta orientação e fiscalização; 



• Fazer cumprir as leis ambientais no bairro pela polícia ambiental e 
ministério público, como por exemplo nas matas ciliares; 

• Aumentar a fiscalização da pesca pela polícia ambiental; 
• Há pessoas que jogam o gado morto ou restos de animais abatidos no 

leito do Rio Chapéu, poluindo a água usada por muitos –maior 
conscientização e fiscalização – construção de um matadouro; 

• Existe a criação de gado em ambientes não propícios ( 1 cabeça de 
gado consome 1 ha de capim,há também o pisoteio) – criar gado em 
regiões adequadas; 

• Plantação de plantas não nativas que provocam inadequações ao meio; 
• Adequação das atividades que não conflitam com o meio ambiente – 

busca de uma solução que dê conhecimento a todos os cidadãos que 
participam da área, com instrução, aulas e orientação técnica. 

Coleta seletiva de lixo. 
Reciclagem do lixo. 
Maior manutenção da estação de tratamento de esgoto . 
Remanejar a periodicidade da coleta de lixo; criar novos postos de coleta 
de caçamba. 
Recadastramento geral das unidades sanitárias. 
Extensão da rede de esgoto do Rio da Queimada. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Habitação e Infra-Estrutura 
 
Problemas/Soluções locais: 

• Viabilizar a criação da Guarda Municipal que poderá também trabalhar 
nas questões ambientais; 

• Incentivar a criação e brigadas de incêndio na zona de amortecimento 
do Parque, inclusive no Distrito de Catuçaba; 

• Viabilizar em conjunto como Parque Estadual, sistemas de sinalização 
(placas, portais, mapas, etc); 

• Viabilizar em conjunto com o Parque Estadual que sejam instalados no 
interior da Unidade de Conservação, orelhões, junto à área de lazer, 
uma vez que não existe sinal de telefonia celular; 

• Manutenção periódica dos acessos ao Parque para facilitar a visitação 
pública e fiscalização; 

• Cobrar da Secretaria do Meio Ambiente a real demarcação do Parque 
Estadual no âmbito do município; 

• Pleitear junto à Secretaria de Segurança Pública um Posto da Polícia 
Ambiental, visando coibir as agressões ao meio ambiente no âmbito do 
município; 

• Viabilizar a coleta seletiva do lixo no município, dando destino ao 
material reciclado, ampliando o tempo de vida do aterro sanitário e 
gerando novos empregos; 

• Falta iluminação e esgoto a céu aberto na Rodovia Abílio M. de Campos, 
aumentado o vandalismo; 



• Falta de tratamento do esgoto da vila e falta de saneamento básico na 
zona rural e acesso a água tratada dos moradores de bairros mais 
longes – mais cloro para tratamento de água na zona rural; 

• Falta de segurança no Distrito de Catuçaba – necessidade de 
policiamento constante/fixo durante o dia e a noite e criação da Guarda 
Municipal; PRIORIDADE APONTADA  

• Transporte (Empresa São José) – mais horários ou voltar o horário 
antigo. Rever os ônibus intermunicipais (Ubatuba, São Luiz, Lagoinha, 
Taubaté) que foram tirados; PRIORIDADE APONTADA  

Criar sistema de transporte intra-municipal para at ender os bairros. 
• Falta sinalização na Rodovia Abílio Monteiro de Campos e melhoria nas 

estradas rurais e pontes – colocar sinalização, fazer acostamento, 
pontos de ônibus cobertos (nas zonas rurais cascalhar e colocar mais 
conserveiros com equipamentos adequados); 

• Fiscalizar animais que ficam nas estradas e na vila; 
• Falta de segurança no espaço físico da Escola Maria Vitória – murar 

toda a área; 
• Falta de espaço físico para as reuniões, cursos e escola de 

alfabetização na micro - bacia do bairro da Cachoeirinha – desapropriar 
uma área na Micro bacia para solucionar o problema; PRIORIDADE 
APONTADA  

Adequar espaço para atender o Bairro da Cachoeirinh a; - desapropriar 
para construção de prédio próprio. Aproveitar local  hoje utilizado. 
• Saneamento básico – extensão da rede de esgoto abrangendo todas as 

casas; 
• Lixo – coleta de lixo mais vezes por semana e coleta seletiva; 
• Melhoria na iluminação e pavimentação das ruas; 
• Torre de celular; 
• Torre para a transmissão da TV Vanguarda; 
• Colocar placas com nome das ruas; 
• Falta de vigilância ambiental – criação de um Distrito de Policiamento 

Ambiental em nosso Distrito de Catuçaba; 
• Falta moradia – construção de mais casas populares; PRIORIDADE 

APONTADA  
Novas casa – Rua Vitorino Teixeira Leite (novo conj unto de casas). 
Construção de mais 40 casas.  
• Murar a escola, trocar o telhado da escola velha antes da chuva; 
• Revitalização do refeitório com pesos próprios; 
• Esgoto na Estrada do Chapéu – saneamento ao redor do Rio do Chapéu 

- ampliação do sistema de coleta de esgoto; 
• Pavimentação da rua que dá acesso à escola; 
• Buracos pelo distrito ocasionados por manutenção de serviços da 

SABESP – melhorias nos serviços da empresa, como compactar o solo; 
• Esvaziamento das fossas sépticas nos córregos – fiscalização da 

SABESP e da Prefeitura; 
• Ampliação da eletrificação urbana no Bairro do Chapéu ao lado do Sítio 

Pedro Augusto; 
• Ampliação de telefones públicos; 
• Extensão dos cabos de telefone para atender toda a vila; 



• Torre para celular; 
• Horário de transporte coletivo não é suficiente para atender os 

moradores (linha urbana comum para o distrito); 
• Necessidade de moradias populares: desenvolver novo projeto com 

CDHU e outros para atender uma demanda de mais ou menos 60 casas; 
• Maior conservação das estradas rurais (Bairrinho está precisando de 

cascalho); 
• Reativar a estrada que dá acesso à ponte do Cedro; 
• Implantação de um Posto Policial 24 horas; 
• Aumento da ronda policial na zona rural; 
• Necessidade de rondas diárias nas portas das escolas; 
• Criação de um D.P. em Catuçaba da Polícia Civil; 
• Falta de telefone público – instalação de orelhão no bairro; 
• Estrada no bairro com falta de cascalho nos morros (os alunos têm que 

andar a pé porque os transportes não chegam) – melhor conservação 
das estradas rurais; 

• Moradores solicitam visita ao fundo social para construção de casa 
(José de Fátima Breve); 

• Montar fiscalização quanto ao tocarem o gado pelo leito da rodovia 
Abílio M. de Campos; 

• Necessidade de iluminação no trecho da Rodovia Abílio M. de Campos, 
desde a oficina do “Pelego” até o distrito; 

• Construção de calçadas e colocação de redutores de velocidade – 
idosos correm risco freqüente de serem atropelados durante a noite pela 
alta velocidade e falta de visibilidade,por causa da iluminação pública; 

• Falta de coleta e tratamento do esgoto no distrito – prolongamento e 
ampliação da rede coletora de água e esgoto; 

• Na área rural falta construção de fossas sépticas,esgoto doméstico e 
currais,que estão poluindo a água da vila – construção de fossas 
sépticas para esgoto doméstico, normatizando e fiscalizando esses 
assuntos; 

• Falta iluminação pública nas Ruas santa Cruz, Coronel Jordão Monteiro, 
Coronel Domingues Faria, José Augusto Monteiro, Benedito Luiz de 
Campos, Projetada e do Cruzeiro; 

• Buracos nas ruas e falta de calçamento – refazer o calçamento das ruas 
e calçar as que não possuem calçada; 

• Falta de comunicação - instalação de torres para telefonia celular; 
• Falta de horários para ônibus – mudança da Empresa São José 

(prestadora de serviço) ou criação de transporte municipal; 
• Por causa do trajeto do ônibus, os estudantes demoram para chegar – 

dividir a linha em duas, com dois carros; 
• Não há transportes nos finais de semana – colocação de transportes 

para a cidade; 
• Problema com o escoamento da produção e á estrutura no trecho do 

Bairro dos Paineiras até cachoeirinha – fazer terra planagem e liberação 
de porteiras e cascalho; 

• Não há policiamento no distrito e quando a polícia é chamada, a demora 
é duas a três horas (existe um posto policial sem policiais) – criação de 



uma batalhão da PM ou destacamento da Polícia Militar Ambiental para 
cuidar dos crimes ambientais e/ou criação da Guarda Municipal; 

• O leito do Rio do Chapéu está avançado na direção das casas, a rua 
que existia não existe mais, somente cavalos passam – necessidade da 
construção de um muro de arrimo e/ou arborização; PRIORIDADE 
APONTADA  

• Falta de mais canais e TV, principalmente dos do Vale do Paraíba – 
contato com as empresas para instalações de retransmissores; 

• Aumentar a segurança (há roubos, invasão de casas, drogas e 
vandalismo) – criar Posto Policial (reativar) e mais rondas policiais; 

• Há poucos horários de ônibus nas férias escolares e finais de semana 
na zona rural (não há nenhum horário – ficam sem transporte) – criação 
de linhas circulares com preços baixos, observando os horários 
compatíveis com horário da linha para Taubaté; 

• Estradas – falta de conservação do Bairro do Oriente, Bairrinho, Caetê 
Puruba, Cachoeirinha – colocar conserveiro específico para cada 
estrada e um administrador responsável pela supervisão; 

• Falta telefone e celulares não funcionam - ficam isolados; 
• O esgoto é largado sem tratamento bem como lixo de qualquer espécie. 

Criação de velório municipal.  
Aumentar o cemitério. 
Criar uma nova rua: facilitação do sistema viário. 
Normatizar a circulação de gados no distrito. 
Placas para localização dos Bairros Rurais. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


