
Escola “Waldemar Rodrigues”  
Desenvolvimento Econômico Geração de Renda 
e Empregabilidade 
Problemas/Soluções locais: 

• Mais empregos – contratar mais pessoas para trabalhar na limpeza e 
organização da cidade; 

• Falta de serviços para menores de 15 anos; 
• Empregos para os jovens – em todo ponto de comércio, como 

supermercado, padaria, loja, etc. Ter ao menos 5% dos trabalhadores 
entre 14e 16 anos; 

• Ter mais oportunidades para o trabalho. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potenciais Locais e Regionais 
Turismo/Patrimônio Arquitetônico 
Problemas/Soluções locais: 

• Aquário – para os turistas e a cidade. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Educação e Inclusão Digital 
Problemas/Soluções locais: 

• Cursos profissionalizantes; 
• Sala de computadores – necessidade de mais computadores nas 

escolas; 
• Necessidade de mais funcionários nas escolas; 
• Necessidade de carteiras novas; 
• Venda de lanches na cantina da escola; 
• Mais escolas rurais; 
• Melhorar a merenda escolar; 
• Ter mais férias; 
• Curso de espanhol; 
• Falta material escolar; 
• Retirar os professores que não dão exemplo; 
• Falta de aulas de computação; 
• Professores ruins – contratar novos professores com cursos de 

capacitação; 
• Falta de escolas de 5ª a 8ª série; 
• Falta de cursos profissionalizantes – criar cursos; 
• Alimentação das escolas – servir algo diferente; 
• Creche – construção de uma creche no centro pastoral; 
• Trazer cursos profissionalizantes e faculdade para cidade. 

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

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• Necessidade de mais medicamentos nos postos de saúde; 
• Melhoramento no atendimento médico; 
• Necessidade de mais medicamentos no posto de Saúde; 



• Mais hospitais e médicos; 
• Falta de algumas especialidades médicas - mais contratação; 
• Precisa de água da SABESP no Bairro Santa Terezinha; 
• Limpeza da cidade, hospitais e postos de saúde – espalhar lixeiras nos 

bairros mais afastados, melhorar o atendimento nos hospitais e 
aumentar a quantidade de médicos e medicamentos grátis; 

• Falta de dentistas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ascensão e Assistência Social 
Problemas/Soluções locais: 

• Contratar serviço para as pessoas; 
• Gincanas públicas para arrecadar alimentos; 
• Falta de administração no Conselho Tutelar – colocar novos 

conselheiros. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cultura 
Problemas/Soluções locais: 

• Ter mais lugares para pesquisas; 
• Criar museus históricos; 
• Criar monumentos para os principais símbolos da cidade. 

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

Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta de lazer – criação de uma quadra poliesportiva em cada escola, 
um clube de natação, etc; 

• Construir shopping e cinema; 
• Colocar parquinho na Praça Oswaldo Cruz, pois não existem 

brinquedos; 
• Passar filmes nas escolas uma  vez por semana, para dar um pouco de 

lazer; 
• Fazer uma quadra de esportes que ensine os jovens a andar de bicicleta 

e skate – construir a quadra no Bairro santa Terezinha; 
• Fazer teatro na escola uma vez por mês; 
• Clube de Campo Público – construir um Clube de campo que não 

precise pagar; 
• Pista de skate, para andarem na pista e não na praça; 
• Mac Donald’s, para ter mais lugares para passear ; 
• Construção de uma área de lazer; 
• Falta pista de skate e clube de campo; 
• Campo de futebol do lado do recinto; 
• Criação de um Jardim Botânico e uma praça; 
• Fazer um parque ao lado do centro pastoral e ao lado do clube de 

campo; 
• Excursões para outras cidades (Ubatuba, Campos do Jordão, etc); 
• Criação de um Clube Municipal de Natação; 
• Construir um Clube de Dança Municipal; 
• Construir um shopping; 



• Construir uma pista de skate; 
• Mais campos de futebol e fazer arquibancadas; 
• Quadra coberta pública; 
• Mais treinos de futebol; 
• Falta uma quadra poliesportiva; 
• Falta festas para menores de 18 anos; 
• Falta projetos de esporte; 
• Ciclovia – construir um lugar para andar de bicicleta; 
• Falta de programações pra os finais de semana – contratar bandas ou 

ligar algum som; 
• Criar um shopping no meio do mercadão; 
• Falta lugar para fazer esportes; 
• Falta cantores famosos na praça. 

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

Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais: 

• Maior fiscalização da poluição do rio – colocar um fiscal; 
• Reflorestar a mata ciliar; 
• Purificar as águas do rio; 
• Falta árvores na beira do rio Paraitinga. 

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

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• Necessidade de escola e biblioteca maiores; 
• Falta de estacionamentos; 
• Ampliação do pátio da escola com piso frio; 
• Mais postos de gasolina, postos de saúde e cemitério; 
• Falta de água e luz; 
• Asfaltar o Bairro dos Pimentas, pois só existe terra e buraco; 
• Necessidade de asfaltamento e energia elétrica na zona rural – assim 

não há perigo de atropelamento e acidentes sem energia; 
• Fazer um calçamento em todos os bairros da cidade – assim não há 

risco de atropelamento; 
• Colocar mais lixeiras - muito lixo para pouca lixeira; 
• Tratamento de esgoto, por causa do mau cheiro; 
• Ter mais policiamento, porque os moradores precisam de mais 

segurança; 
• Necessidade de telefones públicos na zona rural e urbana; 
• Quando a SABESP quebrar um cano colocar outro novo no lugar; 
• Construir outra escola, porque a escola está muito velha; 
• Iluminação e asfalto no Bairro dos Pimentas; 
• Mais casas populares; 
• Mais segurança e policiamento nos bancos e nas lojas; 
• Trocar o assoalho da escola; 
• Asfalto para chegar até à Pousada Ápice; 
• Fazer uma escola no centro pastoral; 
• Mais policiamento na cidade e em todos os bairros; 



• Colocar caminhões de lixo para a coleta de lixo nos bairros; 
• Mais armamento para os policiais; 
• Construir mais escolas; 
• Colocar mais guardas noturnos; 
• Arrumar a passarela; 
• Calçar a rua do bairro Verde Perto; 
• Colocar rede de abastecimento de água no bairro Santa Terezinha; 
• Melhor tratamento de esgoto; 
• Mais segurança no carnaval; 
• Trabalho com reciclagem; 
• Fazer mais cemitérios; 
• Falta de banheiro público; 
• Falta de escola nova de 5ª a 8ª série; 
• Mais policiamento – colocar mais policiais nas ruas; 
• Poucas ambulâncias – trazer mais ambulâncias para o município; 
• Estradas ruins nos bairros – asfaltar; 
• Transporte – mais e melhores ônibus; 
• Prédios escolares ruins – construir mais prédios para que possam 

concentrar os alunos das escolas; 
• Falta de zoonose – construir uma ou mais; 
• Igreja e casarões em estados ruins - reformar e restaurar; 
• Calçamento de ruas para pessoas com deficiência física e idosos; 
• Construção de mais redes de esgoto; 
• Maior número de ônibus para as cidades vizinhas; 
• Ônibus novos para os moradores da zona rural; 
• Mais pontos de ônibus na cidade; 
• Recapiar às avenidas de acesso a cidade; 
• Criação de zoonose para os animais de rua; 
• Falta de saneamento básico no Bairro Alto do Cruzeiro; 
• Necessidade de mais casas populares no Bairro Benfica; 
• Falta de transportes escolares – reformar os ônibus; 
• Falta de iluminação tanto na cidade como na zona rural – colocação de 

novos postes em diversos lugares; 
• Reforma da Igreja Matriz; 
• Construir portal para a entrada da cidade; 
• Reorganizar o sistema de esgoto; 
• Criar um novo canil; 
• Arborizar a cidade; 
• Falta lixeiras nas ruas; 
• Falta chafariz na pracinha; 
• Falta moradia para os pobres. 

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

 


