
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
 Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

Audiência Pública em Ipaussu – 20/09/2019 

Região Administrativa de Marília 

 

Local: Etec Ipaussu 

Início:  11h32 Término: 13h09 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Wellington Moura - REPUBLICANOS (presidente da reunião); Castello 

Branco (PSL). 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Mauro Bragato (PSDB). 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Vinicius José Pedraci (presidente da Câmara Municipal de Ipaussu); Sergio 

Galvanin Guidio Filho (prefeito de Ipaussu); Sebastião de Souza Alves (vice-

prefeito de Ipaussu); Júlio Cesar do Carmo (prefeito de Campos Novos 

Paulista). 
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Sugestões Apresentadas 

Total de cidadãos presentes: 96 

Sugestões apresentadas: 19 

 

Nome: Jairo Alves de Azevedo (vereador)  

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Avaré 

Áreas: infraestrutura; esporte; saúde 

 
Sugestão 

Emenda no valor de R$ 500 mil para construir uma rampa de 
acesso de pessoas com deficiência à praia e uma rampa para 

embarcações, no Camping e no Costa Azul – ambos localizados 
na represa de Jurumirim, em Avaré. Um veículo (van ou 

ônibus) para transportar os atletas da Secretaria Municipal de 
Esportes, a fim de participarem de jogos de futebol, futebol de 
salão e basquete, entre outros. Aquisição de material para as 

escolinhas de futebol, futsal, handebol, basquete, atletismo e 
natação da secretaria. R$ 500 mil para compra de equipamento 

e material para a Santa Casa e, principalmente, postos de 
saúde. 

 

Nome: Antônio Benetti Júnior (presidente)  

Representando a entidade/organização: Partido REPUBLICANOS - São 
Manuel  

Áreas: saúde; segurança pública; infraestrutura; assistência social 

 

Sugestão 

R$ 100 mil para custear a rede municipal de saúde. Recursos 

para compra de medicamentos. R$ 150 mil para adquirir um 
veículo “castramóvel” para o município. R$ 150 mil para 

comprar armas e equipamentos para a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de São Manuel. R$ 100 mil para comprar um veículo 
para a GCM. Recursos para comprar um caminhão de lixo e um 

caminhão pipa. R$ 93 mil para adquirir um veículo Doblô para a 
Associação dos Amigos da Pousada da Colina. 

 

Nome: Cleny de Lourdes Sant´ana Dias (diretora regional)  

Representando a entidade/organização: Associação de Professores 
Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo (Apampesp) – 

Assis 

Áreas: funcionalismo público; saúde 

 
Sugestão 

Respeito à data base para reajuste salarial (cumprimento da Lei 
12.391/06). Reajuste imediato de 14,54% para equiparar o 

salário base da categoria ao Piso Nacional do Magistério. 
Pagamento imediato dos precatórios de natureza alimentar aos 

aposentados. Contribuição paritária do governo do estado para 
o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
(Iamspe), investindo 2% da receita do Imposto sobre 

Movimentação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Permanência 
dos professores aposentados e pensionistas da educação na 

Verba de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). 
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Nome: Alexandre Araújo Dauage (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Ourinhos 

Áreas: saúde; educação; infraestrutura 

 

Sugestão 

Ampliar a realização de cirurgias eletivas no município. Mais 

recursos para o convênio do Iamspe com Ourinhos – o teto está 
ultrapassado. Reforma de escolas; valorização dos professores. 

Aumento de cursos no campus de Ourinhos da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e construção 
de uma biblioteca. Investimentos em infraestrutura de 

acessibilidade para pessoas com deficiência no município. 

 

Nome: Fernando Abreu  

Representando a entidade/organização: Santa Casa de Ourinhos  

Áreas: saúde 

 
Sugestão 

Retorno do pagamento mensal do Projeto Santas Casas 
Sustentáveis do valor de R$ 851.635,00, conforme firmado em 
acordo inicial. Manutenção do subsídio de R$ 223.774,52, 

estabelecido pela Secretaria da Saúde (Resolução SS-69, de 23 
de agosto de 2017). Aumentar em 29% o teto do repasse de 

recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente 
fixado em R$ 961.821,98. Pagamento do valor de R$ 

1.999.023,53 a receber do SUS. Aquisição de equipamento de 
hemodinâmica, no valor de R$ 3.655.000,00, para melhoria e 
ampliação dos serviços de cardiologia. Mais recursos para 

tratamentos oncológicos. 

 

Nome: Edson Pirolli (professor e coordenador) 

Representando a entidade/organização: Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) -  Ourinhos 

Áreas: educação 

 
Sugestão 

Aumento de cursos (por exemplo, engenharia ambiental ou 
agrícola) e construção de uma biblioteca no campus de 

Ourinhos da Unesp. 

 

Nome: Marcos Donizete Gonçalves (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Bernardino de Campos 

Áreas: infraestrutura; saneamento; educação; saúde; funcionalismo 
público 

 
Sugestão 

R$ 500 mil para recapeamento asfáltico do município. 
Instalação de uma usina de reciclagem na região, a fim de 

resolver o problema do lixo (os aterros sanitários estão cheios).  
Recursos para reajuste salarial de professores e trabalhadores 
da educação; equiparação salarial dos professores com os 

demais funcionários públicos de nível superior. Realização de 
concursos públicos para contratar professores; investimentos 

para reduzir o número de estudantes por sala de aula. 
Contribuição paritária do governo do estado para o Iamspe, 
investindo 2% da receita do ICMS. 
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Nome: Enizal Vieira 

Representando a entidade/organização: Associação dos Oficiais de 
Justiça do Estado de São Paulo (Aojesp) e Associação Forense Esporte e 
Laser (Afoel) 

Áreas: saúde; funcionalismo público 

 
Sugestão 

Contribuição paritária do governo do estado para o Iamspe, 
investindo 2% da receita do ICMS. Instauração de atendimento 
médico pelo Iamspe em Santa Cruz do Rio Pardo. Recursos 

para realização de exames de imagem na região. Pagamento 
imediato dos precatórios devidos pelo estado ao funcionalismo 

público. 

 

Nome: Sergio Galvanin Guidio Filho (prefeito) 

Representando a entidade/organização: Município de Ipaussu 

Áreas: saúde; infraestrutura; segurança pública; transportes 

 
Sugestão 

Que o estado pague a sua parte no custeio do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Recursos para o setor 
de oncologia da Santa Casa de Ourinhos. Duplicação da rodovia 

Raposo Tavares, no trecho entre Ipaussu e Itapetininga. 
Investimento em tecnologia para melhorar os atendimentos no 

Centro de Operações da Polícia Militar (Copom – Disque 190). 
Recursos para o Corpo de Bombeiros. 

 

Nome: Luiz Henrique Alves Cruz Júnior (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Cerqueira César 

Áreas: habitação 

 

Sugestão 

 

Construção de casas populares no município. 
 

 

Nome: Antonio Marcos da Costa Lima (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Tarumã 

Áreas: saúde; infraestrutura 

 

Sugestão 

Investimentos no Hospital Regional de Assis, principalmente 

para ampliar os atendimentos cirúrgicos. Instalação de um 
centro de inovação tecnológica na região. Colocar em 
funcionamento o aeroporto da região. 

 

Nome: Gilson Rubens Martins (maestro) 

Representando a entidade/organização: Banda Marcial de Ipaussu 

Áreas: cultura 

 

Sugestão 

Recursos específicos para equipar bandas e fanfarras 

municipais, independentemente da participação em 
competições. 
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Nome: Isnar Freschi Soares (prefeito) 

Representando a entidade/organização: Município de Sarutaiá 

Áreas: infraestrutura; transportes 

 
Sugestão 

Duplicação da rodovia Raposo Tavares na região. Pavimentação 
de vicinal entre os municípios de Sarutaiá e Tejupá. 

 

Nome: Samuel Guido Ferreira (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Cerqueira César 

Áreas: saúde; agricultura 

 
Sugestão 

R$ 500 mil para a Santa Casa de Cerqueira César. Investir em 
desenvolvimento de agricultura e agropecuária na região. 

 

Nome: José Ângelo Garcia (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Taguaí 

Áreas: infraestrutura; educação; saúde 

 
Sugestão 

Investir em asfaltamento de ruas e iluminação pública. Instalar 
uma creche na cidade. Recursos para o pronto socorro. 

 

Nome: Isnar Manoel dos Santos (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Fartura 

Áreas: infraestrutura; assistência social; saúde; turismo 

 
Sugestão 

Investir em infraestrutura para turismo. Investir em obras de 
melhoria na ponte que interliga bairros na área rural 

(alargamento). Comprar um trator, uma grade aradora e uma 
empilhadeira para atender aos moradores da área rural. 
Construir uma quadra para a Organização Social de 

Atendimento ao Adolescente de Fartura (Osaaf). Adquirir um 
aparelho de ultrassonografia para o município. 

 

Nome: Erica Alves 

Representando a entidade/organização: cidadã de Avaré 

Áreas: educação; saúde 

 

Sugestão 

Construção de uma creche no bairro Água Branca III. 

Ampliação do setor de controle de zoonoses no município; 
aquisição de um veículo “castra-móvel”. 

 

Nome: Francisco Ribeiro dos Santos (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Canitar 

Áreas: infraestrutura; segurança pública 

 
Sugestão 

Reforma da praça central da cidade. Aquisição de um veículo de 
patrulha rural para o município. 
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Nome: Marco Aurélio Oliveira Pinheiro (prefeito) 

Representando a entidade/organização: Município de São Pedro do 

Turvo 

Áreas: saúde; infraestrutura 

 
Sugestão 

R$ 150 mil para compra de medicamentos. R$ 200 mil para 
troca de iluminação tradicional por LED. R$ 200 mil para 

aquisição de um caminhão pipa.  

 


