
Escola “Monsenhor Ignácio Gióia”  
Governança e administração local e regional  
Problemas/Soluções locais: 

• Um grupo escolhido pelo povo para tomar conta das várias áreas da 
prefeitura para que o povo tenha uma noção dos gastos públicos; 

• Criar um núcleo do Plano Diretor Participativo (transformar o Grupo 
Gestor em Conselho Gestor do Plano Diretor Participativo) com espaço 
definido pra discussões comunitárias e do grupo gestor; 

• Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desenvolvimento Econômico Geração de Renda 
e Empregabilidade 
Problemas/Soluções locais: 

• São Luís não é uma cidade para ter indústrias; 
• Os comerciantes deveriam abrir os comércios nos finais de semana; 
• Curso de inglês para atender o turista; 
• Curso de mecatrônica; 
• Criação de estágios para os jovens; 
• Mudança da festa do peão para outro lugar; 
• Reciclagem para ganhar dinheiro; 
• Curso de espanhol; 
• Criação de empregos na cidade: a solução seria incentivar o comércio e 

indústrias; reabrir a vigor; 
• Criação de um centro de cursos, como: artesanato, dança, mecânica, 

teatro, culinária entre outras coisas que possam gerar empregos; 
• Criação de novos empregos, ou mesmo, São Luís não podendo trazer 

indústrias é necessário algo para segurar as pessoas aqui. As pessoas 
que se formam aqui em SLP vão para outras cidades à procura de 
trabalho. Preparar as pessoas pois São Luís é estância turística, então 
como guias turísticos para seguir os turistas; 

• Abrir uma associação para o trabalho de reciclagem, dando também 
empregos; 

• Novos cursos para capacitação, ex: turismo, cursos de inglês e outra 
língua estrangeira; 

• Mais indústrias; 
• Necessidade de uma fábrica para geração de empregos; 
• Cursos profissionalizantes gratuitos para os jovens; 
• Oportunidade de emprego para deficientes físicos; 
• Criação de empregos na área de turismo; 
• Gerar empregos; 
• Mais empregos (para jovens a partir de 15 anos, “é a coisa mais difícil 

arrumar um emprego, eu mesmo já procurei e não achei” – diz o aluno 
Willian); 

• Escolas técnicas com cursos de desenho, marcenaria, eletrônica, etc; 
• Pouca empresa; profissionalizar e capacitar alunos para o mercado de 

trabalho e atrair mais empresas para a região; 



• Escola profissionalizante para metalúrgico como: soldador, eletricista, 
torneiro mecânico, caldeireiro, etc; 

• Falta emprego para jovens deficientes físicos. 
 

Potenciais Locais e Regionais 
Agricultura  
Prioridades: 

• Falta atendimento na casa da agricultura. 

---------------------------------------------------------------------- 
Turismo/Patrimônio Arquitetônico 
Problemas/Soluções locais: 

• Passeio de barco no rio Paraitinga; 
• Capacitação para guias turísticos; 
• Ter umas fiscalização nos casarões para que possam ser preservados 

como nosso Patrimônio Histórico; 
• Criar aqui em São Luís um escritório do CONDEPHAT com objetivo 

principal de dar instruções; 
• Falta profissionais na área de turismo. 

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

• Construir um novo prédio escolar no município para atender a demanda 
dos alunos do ensino fundamental (5ª a 8ª séries); 

• Reativar o laboratório da escola; 
• Reativar o laboratório da escola pois tornaria mais interessante as aulas 

de biologia, química; 
• Os alunos de escola pública são muito despreparados para os 

vestibulares; 
• Utilização dos computadores da escola com acesso a internet; 
• Deveria ter escolas técnicas, alguns cursos profissionalizantes para os 

jovens melhorarem sempre a qualidade das escolas. Haver incentivo da 
prefeitura para os projetos; 

• Laboratório na escola: é importante para conhecimentos científicos, é 
uma forma de sair da teria e entrar na prática; 

• Melhorar o Projeto Amigos da Escola; 
• Dividir as salas separando os alunos que causam problemas para os 

outros; 
• Atividades diferentes na sala de aula, com muitos debates; 
• Acesso à internet para a zona rural; 
• Mais vagas para o supletivo; 
• Melhorara a merenda da escola nos dias de segunda e quinta; 
• Um curso de História do Município; 
• Abrir a Biblioteca nos finais de semana; 
• Na educação falta material para estudo, para um bom desenvolvimento 

na aula. Se o governo mandasse mais livros didáticos para que nós 
pudéssemos ter uma boa utilização da matéria; 



• Na nossa escola não há muitos computadores para uma aula mais 
produtiva. Precisamos de professores habilitados em computação para 
que possamos aproveitar mais as aulas; 

• Para que nossas aulas de ciências fossem mais compreensíveis, seria 
bom que o laboratório fosse reaberto; 

• No ensino médio achamos que devia ter uma preparação para o 
vestibular, ou seja, um curso pré-vestibular; 

• A gente tem que usufruir dos computadores da escola pois a gente 
nunca usou eles; 

• Escola de informática; 
• Professores sem capacitação: elaboração de cursos em São Luís para 

aperfeiçoamento de professores; 
• Não tem como usar a sala de computação por não ter professor para 

isso, e mais computadores, SOLUÇÃO: ter um professor de computação 
e mais computadores para que assim possamos ter aula de 
computação; 

• Situação precária dos ônibus, SOLUÇÃO: contratar uma nova empresa 
de ônibus com mais tecnologia; 

• Montar uma escola para deficientes; 
• Escolas sem fazer nada durante alguns períodos, SOLUÇÃO: colocar 

alunos da Zona Rural para estudar nesses períodos; 
• Não tem biblioteca nos bairros, SOLUÇÃO: fazer um lugar específico 

para a biblioteca nos bairros; 
• Necessidade de uma escola de informática, de uma escola técnica; 
• Investimento da Prefeitura para os formandos terem um preço mais 

acessível na formatura. 
• Merenda para os alunos do ensino médio; 
• Curso de língua estrangeira; 
• Creche para as mães adolescentes continuarem estudando; 
• Precisa de mais equipamentos para a escola; melhorar as informações 

da biblioteca (mais livros), e obter mais computadores; 
• Investir mais na escola, também oferecer para os jovens cursos técnicos 

e mais opções de estudo; 
• Utilização da sala de computador com acesso a internet, construção de 

um laboratório, ter mais palestras com incentivos de vários assuntos, 
escola para deficientes pois os professores não tem experiência; 

• Cursos profissionalizantes (cidade e zona rural); 
• Implantar a partir da 3ª série, assuntos como: inglês, informática, 

turismo, oficinas artesanais, estudos sobre ervas medicinais, prevenção 
da criminalidade entre as crianças; 

• Ensino médio com 4 anos de duração, dividindo setores e abrindo 
classes com cursos profissionalizantes; 

• Ampliação escolar com a construção de mais uma classe para melhor 
atender aos alunos; 

• Prédios escolares; 
• Escola do Estado é desvalorizada, SOLUÇÃO: mais investimentos, 

melhor assistência alimentícia e de higiene; 
• Laboratório da escola estadual está desativado, SOLUÇÃO: equipa-lo e 

reativa-lo; 



• Cursos profissionalizantes; 
• Instalação de 5ª a 8ª séries nos núcleos escolares dos bairros, se 

possível ensino médio; 
• Falta um prédio no ensino fundamental; 
• Melhoria da merenda no ensino noturno; 
• Acesso aos computadores para os alunos trazerem cursos relacionados 

a cultura, na área ambiental, e outros que possam ajudar na melhoria de 
emprego para a cidade; 

• Condução escolar no período noturno para o bairros dos Pimentas, com 
a condução os alunos freqüentarão mais as aulas pois quando chove ou 
chegam tarde do trabalho, faltam a aula porque é muito longe; 

• Falta material escolar; 
• Merenda noturna inadequada; 
• Falta instrutor de informática; 
• Adequar horários de transporte escolar fora do período escolar para 

facilidade de locomoção para elaboração de trabalhos escolares; 
• Cursos de línguas estrangeiras, exemplo: inglês, espanhol, alemão, 

francês, italiano, etc. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• Mais médicos, mais equipamentos, mais disponibilidade de remédios na 
farmácia pública e dentistas; 

• Que nossa saúde houvesse uma área para atendimentos de primeiros 
socorros porque assim não precisaríamos ir para Taubaté com risco de 
morrer no caminho; 

• Precisa de um pronto socorro para cirurgias, emergências, etc; 
• Ampliação da Santa Casa. Mais médicos especializados, implantação de 

uma UTI Neo Natal: utilizando verbas do DADE; 
• Colocar médicos mais preparados e também mais especialistas em 

outras áreas; 
• Ter fonoaudióloga para pessoas com deficiência na fala; 
• Colocar mais dentistas grátis na cidade para cuidar do dente do povo 

que não pode pagar um particular; 
• Atendimento rápido no hospital do município, reforma da área de 

exames e cirurgias. Uma UTI móvel, criação de novos postos de saúde. 
Os postos de saúde devem ficar abertos aos domingos e feriados, 
também é preciso uma farmácia do povo onde quem não tem condições 
de pagar pelos remédios, possam ter acesso. Projetos, palestras; 

• Mais remédios nos postos públicos pois sempre que a gente vai pegar, 
não tem; 

• Os transportes das ambulâncias tem que ter mais eficiência e ser mais 
rápido que se depender da ambulância a gente morre; 

• Algum centro para dependentes químicos; 
• Melhor atendimento, médicos mais capacitados, vários remédios, 

maternidade, mais ambulâncias, ortopedista, ginecologista, urologista, 
neurologista, melhorar as condições do “raio x”, ter uma UTI; 

• Remédios controlados no posto de saúde; 



• Um centro de recuperação de narcóticos e alcoólicos; 
• Precisa de médicos capacitados nos setores de: pediatria, urologia, 

ginecologia, dermatologia, psicologia, oftalmologia, cardiologia, médicos 
em geral; 

• Precisa de vários médicos para atender todos os necessitados quando 
precisarem para que não fiquem dias esperando por uma vaga.; 

• Campanhas de prevenção a doenças em geral; 
• Precisa de mais médicos com especialidade em vários setores, 

atendimento mais rápido; 
• Saúde com muita fila, equipamentos ruins e poucos médicos; 
• Poucas enfermeiras; 
• Atendimento demorado, falta de médicos especialistas, medicamentos 

em falta, maternidade, aparelhamento médico, falta ambulância; 
• Um posto de saúde móvel pelo menos uma vez por mês em cada bairro; 
• Construção de uma maternidade. 

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

• Mais projetos para que os jovens conheçam o município inteiro; 
• Renda dos projetos aumentada; 
• Cursos de culinária, artesanato para que os turistas vejam como é feito 

(não só o turista como nós); 
• Curso de caligrafia; 
• Criação de cursos profissionalizantes para que os alunos saiam 

preparados para o mercado de trabalho (públicos e particulares). 
Incentivando empresas com baixos impostos; 

• Melhorar a vida dos doentes mentais, dar mais assistência para eles, 
ficam largados na rua passando fome; 

• Inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais com a 
criação de uma instituição de apoio a essas pessoas; 

• Projetos para diminuir vida sedentária, alcoolismo e drogas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cultura 
Problemas/Soluções locais: 

• Apresentações de grupos musicais nos finais de semana na praça; 
• Orquestra municipal para aqueles que saem do projeto guri; 
• Apoio aos jovens músicos; 
• Melhor organização da festa do divino referentes a eventos culturais; 
• Criação de um museu cultural e dentro dele um espaço onde aconteçam 

manifestos culturais. Formação de danças, teatros. Danças como 
congada, dança de fitas, jongos, catira, etc;  

• Apresentações públicas de grupos existentes na cidade com um espaço 
aberto à todos com aparelhagem de som qualificada no coreto; 

• Mais dinheiro para a fanfarra; 
• Cinema; 
• Mais eventos no Mercado Municipal com bandas e que seja bom para 

todas as famílias; 
• Um local para teatro; 



• As festas tradicionais estão acabando, precisam ser reativadas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta recreação: cinema; 
• Criação de escolas de práticas esportivas; 
• Criação de mais espaços esportivos na zona rural e na zona urbana; 
• Campeonatos de férias; 
• Piscina pública, pista de skate,  pista de bicicleta e que tenha orientador 

para essas práticas esportivas; 
• Uma quadra no bairro do Benfica. Arrumar os pisos das quadras; 
• Aula de judô, natação, dança (fora da aula), tênis, tênis de mesa; 
• Karatê, capoeira; 
• Na área do esporte deveria ter uma pista de skate porque assim não 

ficaria aquelas crianças descendo ali do lado da Igreja, com risco de 
machucar alguma pessoa que passar despercebido; 

• Projetos esportivos para os idosos; 
• Mais transportes para os jovens irem para os campeonatos; 
• Criar área de lazer no bairro Santa Terezinha; 
• Colocar atividades físicas para os idosos do asilo; 
• Criação de um parque na cidade; solução: desapropriar uma área 

próxima ao centro; 
• Ampliar a nossa quadra poliesportiva; 
• Novos investimentos no esporte; 
• Na área de lazer, achamos que é preciso um horto, através dele 

poderíamos nos distrair, aprender sobre ciências, também é eficiente na 
área de consciência ecológica. Um local ideal para o horto é na área da 
vigor; 

• Também é necessário uma criação de um centro olímpico, porque 
através dele, livraríamos os jovens da criminalidade. Nesse centro pode 
ter pistas de esportes radicais, tênis de mesa, futebol, vôlei, dentre 
outras. Um lugar ideal seria o do recinto de exposições agropecuárias; 

• A quadra coberta não pode ser usada, sempre está trancada; 
• Elaborar um torneio todos os finais de semana, inter-municipal; mais 

quadras poliesportivas, campos de futebol, clubes, pista de skate, 
parque da cidade; 

• Mais segurança nas escolas de bairro, SOLUÇÃO: guardas municipais; 
• Reforma na quadra da fanfarra para atividades dos jovens; 
• Mais esportes; 
• Ter quadras (pois as que tem, não pode usar) poliesportiva, campo de 

futebol (ter mais acesso para as pessoas); 
• Cinema, discoteca, giga byte para todas as idades, shows; 
• Parque de diversões do tipo “Playcenter”; 
• Opções de lazer: cinema, teatro, luta, clube para shows, pista de skate, 

clube de natação aberto ao público, uma quadra de futsal boa; 
• Mais materiais esportivos para práticas esportivas; 
• Campanha para caminhadas e alimentação sadia. 

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



Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais: 

• Preservação das matas e mais trilhas; 
• Acabar com  o eucalipto; 
• Mata ciliar para proteger o rio; 
• Projeto para que as pessoas se conscientizem para a limpeza do rio; 
• As plantações de eucalipto estão destruindo as nascentes do rio; 
• Plantações de eucalipto estão acabando com a água da cidade; 
• Mata ciliar na beira do rio; 
• Desmatamento nos bairros, SOLUÇÃO: reflorestamento; 
• Colocar mais cestos de lixo nas ruas da cidade para evitar lixo no chão. 

Plantar mais árvores nas margens dos rios; 
• Limpar o rio, cercar a beira do rio;  
• Proteção dos animais. 

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

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• Melhorar a iluminação do campo; abrir a casa; 
• Melhorar o ônibus de transporte dos alunos pois são todos velhos e 

caindo aos pedaços; 
• Muro de arrimo no Alto do Cruzeiro; 
• Coleta seletiva de lixo; 
• No local do recinto de exposições agropecuárias, área de lazer; 
• Arrumar todas as ruas da cidade com piso; 
• Não há recolhimento de material reciclável; 
• Se houvesse alguma pessoa que fosse paga para recolher os materiais 

recicláveis, isso mudaria; 
• Banheiro público não deveria ser cobrado; 
• Porque aqueles banheiros químicos não adianta de nada pois você faz 

sua necessidade e sai na rua; 
• Na zona rural deveria ter tratamento de esgoto; 
• Não há água encanada, se quiserem, fazem uma cacimba; 
• Agilidade no desenvolvimento de uma escola para o ensino médio, pois 

estamos em grande discussão sobre o nosso destino escolar; 
• Creche; 
• Melhor atendimento de transportes; 
• Mais casas populares; 
• Ajudar a preservação de quem mora nos casarões; 
• Usar aquele espaço ao lado da quadra; 
• Melhorar a programação da Rádio Paraitinga; 
• Banheiro público aberto por 24 horas; 
• Reforçar a segurança de São Luís do Paraitinga; 
• Achamos que deveria ter um planejamento de casas populares para tirar 

pessoas que moram em bairros desfavorecidos; 
• Construção de danceterias; 
• Mais policiamento nas ruas, pois as vezes só um carro de polícia circula 

nas ruas, haver no mínimo um carro de bombeiro para o município; 



• Extintor de incêndio na biblioteca do município; 
• Terminar de arrumar os esgotos das casas que não tiveram nível; 
• Enchente: construção de represas para controlar o nível da água; 
• Limpeza dos bueiros nas épocas de chuva; 
• Tem que construir um prédio público para estudantes da escola 

municipal pois estão querendo colocar os alunos do estado para estudar 
no período da tarde e da noite, o nosso ensino vai sobre-carregar as 
salas de aula; 

• Asfaltar todas as ruas da cidade; 
• Melhor a segurança da cidade, mais lá no Alto do Cruzeiro, pois tem 

muito ponto de venda de drogas; 
• Cobrir a quadra da fanfarra, pois quando está muito sol ou chuva não 

em como usar a quadra; 
• Mais banheiros públicos durante 24 horas; 
• Situação das estradas, SOLUÇÃO: asfaltar todos os bairros e colocar 

luz; 
• Não tem uma rede de esgosto e água encanada nos bairros, SOLUÇÃO: 

levar a Sabesp nesses locais; 
• Cães e gatos soltos na rua passando necessidade, SOLUÇÃO: um canil 

para esses bichos não passarem fome; 
• Precariedade de policiamento, SOLUÇÃO: mais policiamento preventivo 

de tráfico de drogas; 
• Reforma dos ônibus escolares; 
• Ônibus circular sem ser escolar todos os dias; 
• Rede de esgoto na cidade e nos bairros da zona rural; 
• Lixeiras espalhadas por todo o município; 
• Melhoria e alargamento das ruas e calçadas; 
• Uma casa de shows para o lazer; 
• É de extrema importância linhas rurais para que as pessoas da zona 

rural possam vir a zona urbana com mais facilidade; 
• Fazer muro de arrimo nas áreas de risco do Bairro do Alto do Cruzeiro; 
• Mais segurança nos becos da cidade; 
• Construções de áreas de lazer como: quadras, pistas de skate, cinema, 

etc; 
• A rádio de São Luís ter mais sinais para pegar na zona rural, ter pessoas 

mais competentes e mais variedades de música; 
• Parque para as crianças; 
• Construção de creches no centro e no alto do cruzeiro; 
• Construção de quadras na zona rural, abertas ao público nos finais de 

semana (pamonã, balsa); 
• Telefones públicos (cidade, zona rural); 
• Transportes nos finais de semana (acesso zona rural); 
• Consertar as ruas da cidade (centro); 
• Casas populares; 
• Construção de um parque; 
• Ter mais policiamento na cidade (guardas noturnos); 
• Jornal da Cidade para a comunidade; 
• Auto escola; 



• Mudar o padre de São Luís; 
• Iluminação das estradas; 
• Instalação de telefones públicos (as pessoas usam celular mas gasta 

muito); 
• Mais lixeiras; 
• Inauguração de um shopping; 
• Limpeza do rio; 
• Transporte: ônibus e vans mais novos para transportar alunos; 
• Estradas mal conservadas; 
• Falta de segurança: mais policiais ágeis que fiquem na porta da escola e 

na zona rural; 
• Saneamento básico no Bairro Santa Terezinha, Mato Dentro, Barreiro, 

no Centro (prolongamento da rua José de Paula até a Rua Benildo Vaz 
de Campos); coleta de lixo reciclado, instalação de rede de esgoto, 
espalhar mais lixeiras pela cidade; 

• Estradas rurais mal conservadas, SOLUÇÃO: formar uma patrulha de 
conservação para que as estradas fiquem adequadas; 

• Ônibus disponível para a zona rural nos finais de semana e feriados; 
• Funcionar em mais horários o banheiro público; 
• Um novo cemitério; 
• Mudar o percurso do ônibus nas ruas do centro para a rua Beira-rio 

aproveitando que esta está nova; 
• Iluminação do campo de futebol; 
• Construir um campo na cidade apenas para treinos; 
• Iluminação na Rodovia Dr. Oswaldo Cruz, Km 42, próximo a viação 

Natali; 
• Mais iluminação no lado de fora da Igreja Matriz de São Luís de Tolosa, 

exemplo de quando se faz no final do ano; 
• Sinalização precária no trevo que vai para Lagoinha, final da Avenida 

Celestino Campos Coelho. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


