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

Audiência Pública em Presidente Prudente 

27/09/2019 

Região Administrativa de Presidente Prudente 

 

Local: Câmara Municipal de Presidente Prudente 

Início:  11h20 Término: 12h48 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Alex de Madureira - PSD (presidente da reunião). 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Ed Thomas (PSB); Enio Tatto (PT); Mauro Bragato (PSDB). 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Demerson Dias (presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente); 

Capitão PM Papoti (comandante do Corpo de Bombeiros de Presidente 

Venceslau); Wilson Fróio Júnior (prefeito de Flórida Paulista). 
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Sugestões Apresentadas 

 

Total de cidadãos presentes: 37 

Sugestões apresentadas: 9 

 

Nome: Ricardo Pires de Paula (professor)  

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

Prudente); Associação dos Docentes da Unesp (Adunesp) 

Áreas: administração pública; educação 

 
Sugestão 

Aumento do repasse para as universidades públicas estaduais, 
de 9,57% para 11,6% da arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Criar uma política 
estadual de permanência estudantil. Que o governo cumpra o 

art. 27 da Lei Complementar nº 1.010/07, que prevê 
pagamento de benefícios previdenciários. Revisão da política de 
isenção fiscal, para que os recursos sejam destinados para 

saúde, educação e habitação. 

 

Nome: João Batista 

Representando a entidade/organização: Sindicato dos trabalhadores da 
Unesp (Sintunesp) 

Áreas: funcionalismo público; educação 

 

Sugestão 

Contratação de servidores técnico-administrativos e docentes, 

inclusive professores para o laboratório de fisioterapia. 
Recursos para infraestrutura de prédios e laboratórios no 
campus de Presidente Prudente. Recursos para transportar 

crianças para conhecerem o museu regional.  

 

Nome: Marinez Viana Bizacchi (diretora regional) 

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

Áreas: funcionalismo público; educação 

 
Sugestão 

Respeito à data base para reajuste salarial (cumprimento da Lei 
estadual nº 12.391/06). Reajuste de 14,54% para 2020, a fim 
de 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 ICMS. 
Permanência dos professores aposentados e pensionistas da 

educação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb). 
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Nome: Luis da Silva Filho (coordenador) 

Representando a entidade/organização: Iamspe - Interior 

Áreas: funcionalismo público; saúde 

 
Sugestão 

Contribuição paritária do governo do estado para o Iamspe, 
investindo 2% da receita de ICMS. Realização de concurso 

público para contratação de médicos e enfermeiros. Construção 
de um hospital regional do Iamspe para atender Presidente 
Pudente, Assis, Araçatuba e Marília. 

 

Nome: Capitão PM Papoti (comandante) 

Representando a entidade/organização: Corpo de Bombeiros de 

Presidente Venceslau 

Áreas: segurança pública 

 
Sugestão 

Construção de uma base do Corpo de Bombeiros no município 
de Mirante do Paranapanema. 

 

Nome: Marcelo de Souza Pecchio (prefeito) 

Representando a entidade/organização: Município de Quatá 

Áreas: saúde 

 
Sugestão 

Investimentos para mais leitos de UTIs, contratação de mais 
médicos especialistas e realização de mais exames. 

 

Nome: Elza Alves Pereira e Pereira (vereadora) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 

Presidente Prudente 

Áreas: infraestrutura, educação 

 
Sugestão 

Cobertura da quadra poliesportiva da escola Maria Isabel 
Barbosa Negrão, no bairro Mario Amato. Construção de uma 

praça para uso comum no bairro Novo Prudentino. 

 

Nome: Natanael Gonzaga (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Presidente Prudente 

Áreas: agricultura; infraestrutura; transportes; assistência social; 
habitação 

 
Sugestão 

Realização do programa Melhor Caminho na estrada municipal 
rural PSP-020, com aproximadamente 8 quilômetros de 
extensão. Convênio com as secretarias de Desenvolvimento 

Social e de Habitação, para construir novas moradias para o 
programa Vila da Dignidade. 

 

Nome: Demerson Dias (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de 
Presidente Prudente 



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

Áreas: saúde; administração pública; funcionalismo público; educação 

 

Sugestão 

Recursos para contratação ou aumento de leitos hospitalares e 

de UTI e contratação de leitos particulares de UTI neonatal, a 
fim de atender a demanda de Presidente Prudente e da região.  
Credenciamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do 

Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. 
Investimentos em obras de subvenção social, para manter e 

aumentar os atendimentos realizados pelo hospital. Cessação 
da política de isenções fiscais.  
Para as três universidades públicas estaduais (USP, Unesp e 

Unicamp):  
a) Cumprimento, por parte do governo estadual, do art. 27 da 

Lei Complementar 1.010/07, que criou a São Paulo Previdência 
(SPPrev). Pagamento da insuficiência financeira entre o valor 
total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o 

valor total das contribuições previdenciárias dos servidores; 
b) Aumento do repasse do ICMS destinado às universidades, de 

9,57% para 11,6% em sua totalidade, sem os descontos que 
hoje incidem; 
c) Criação de uma política estadual de permanência estudantil, 

com recursos para pagamento de bolsas (de auxílio, extensão e 
pesquisa) e construção de moradias estudantis e de 

restaurantes universitários. 
Para a Unesp: 
a) Contrapartida do governo para a expansão de cursos e 

unidades, ocorrida nos anos 2000; 
b) Retomada das contratações de servidores técnico-

administrativos e docentes, interrompidas em 2014; 
c) Valorização salarial dos servidores técnico-administrativos e 

docentes. 
Para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp 
(FCT/Unesp), Campus de Presidente Prudente: 

a) Investimentos em projeto de produção de energia 
fotovoltaica; 

b) Construção de um bloco de moradias estudantis; 
c) Reforma do auditório; 
d) Reforma do espaço do diretório acadêmico; 

e) Ampliação do número de refeições servidas atualmente pelo 
restaurante universitário; 

f) Reposição imediata das aposentadorias e exonerações 
ocorridas desde 2014, com a contratação de servidores 
técnico-administrativos e docentes. 

 

 


