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

 

Audiência Pública em Jundiaí - 06/05/2022 

Região Administrativa de Campinas 

 

 

Local: Paço Municipal de Jundiaí  

Início: 19h15 Término: 20h55 

 

 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da CFOP); Enio Tatto - PT. 

 

 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Carlos Giannazi - PSOL; Alexandre Pereira - SD (presidente da audiência). 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Jota Junior (presidente da Câmara Municipal de Itupeva); Roberto Conde, 

Edicarlos Vieira e Enivaldo Ramos de Freitas (vereadores da Câmara 

Municipal de Jundiaí); Gustavo Martinelli (vice-prefeito de Jundiaí). 



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

 

Sugestões Apresentadas 

 
Total de cidadãos presentes: 35 

Sugestões apresentadas: 9 

 

Nome: Roberto Conde (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Jundiaí 

Áreas: assistência social; habitação.  

Sugestão 

Recursos para instalar outra unidade do Programa Bom Prato 

em Jundiaí. Mais recursos para construção de empreendimentos 

habitacionais em Jundiaí.  

 

Nome: Vinícius André (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Jundiaí (bairro 

Jardim das Tulipas) 

Áreas: educação.  

Sugestão 
Destinar recursos para melhorias de infraestrutura e qualidade 

das escolas estaduais de período integral.  

 

Nome: Cléber Oliveira (representante) 

Representando a entidade/organização: Vetor Oeste de Jundiaí 

Áreas: infraestrutura; saúde.  

Sugestão 

Recursos para recapeamento asfáltico da rodovia Hermenegildo 

Tonoli e para reorganização e melhoria da sinalização da 

avenida José Benassi com a rotatória de ligação com o distrito 

industrial de Jundiaí, que é local de muitos acidentes. Recursos 

para que o Hospital Regional de Jundiaí possa atender 100% 

(cem por cento) da sua capacidade. Mais investimentos nos 

hospitais de média complexidade da região metropolitana de 

Jundiaí. 

 

Nome: Edicarlos Vieira (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Jundiaí 

Áreas: infraestrutura; educação; saúde.  

Sugestão 

Recursos para construção de um anel viário interligando Jundiaí 

e as cidades vizinhas; de um acesso à rodovia dos 

Bandeirantes; e de uma alça de acesso à rodovia Hermenegildo 

Tonoli. Mais investimentos nas escolas estaduais de período 

integral, oferecendo estrutura e conforto para professores e 

alunos. Destinar mais recursos para a saúde de Jundiaí e 

região. Investir na ampliação do Instituto Federal em Jundiaí, 

trazendo oportunidade de emprego, qualificação e renda.  
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Nome: Yoshie Lucilena Kuninari 

Representando a entidade/organização: Sindicato dos Mediadores e 

Conciliadores do Estado de São Paulo (SIMEC) 

Áreas: justiça.  

Sugestão 

Recursos para pagar o abono variável aos mediadores e 

conciliadores que atuam nos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania no Estado de São Paulo, nos termos da Lei 

n° 15.804/2015.  

 

Nome: David Bueno (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Itatiba 

Áreas: educação; saúde.  

Sugestão 

Destinar recursos para qualificar profissionais da educação que 

atuam junto a pessoas com deficiência e melhorar a estrutura 

das escolas para seu atendimento. Recursos para implantar um 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Itatiba e para 

implementar telemedicina no Sistema Único de Saúde (SUS) e 

no AME. 

 

Nome: Jota Junior (presidente) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Itupeva 

Áreas: saúde; transporte; segurança; educação.  

Sugestão 

Mais investimentos para saúde, transporte e segurança nos 

municípios da região de Jundiaí. Destinar recursos para 

melhorias de infraestrutura das escolas estaduais de Itupeva.  

 

Nome: Robson Santana (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Jundiaí 

Áreas: educação.  

Sugestão 
Destinar recursos para contratar psicólogos escolares, a fim de 

oferecer suporte emocional aos educadores e educandos.  

 

Nome: Diego Moreno (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Jundiaí 

Áreas: educação.  

Sugestão 

Destinar recursos para formação e capacitação dos alunos 

matriculados na rede pública estadual, com a finalidade de 

descobrir suas habilidades e aptidões para o mercado de 

trabalho. Investimento em palestras e cursos para os alunos, 

inclusive em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

 


