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

 

Audiência Pública em São Paulo - 30/05/2022 

Região Metropolitana de São Paulo 

 

Local: Auditório Paulo Kobayashi - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Início: 19h00 Término: 21h40 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da audiência e da CFOP) e 

Enio Tatto - PT. 

 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Dr. Jorge do Carmo - PT e Carlos Giannazi - PSOL. 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Leonardo Alves de Castro (vereador da Câmara Municipal de Mauá), Nilto 

Tatto (deputado federal), Professor Auriel (ex-deputado estadual) e Márcia 

Cambiaghi (presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores do 

Estado de São Paulo).  
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Sugestões Apresentadas 

 
Total de cidadãos presentes: 114 

Sugestões apresentadas: 36 

 

Nome: Professor Auriel (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Guarulhos 

Áreas: saúde.  

Sugestão 
Recursos para investir no atendimento médico de pacientes 

portadores de hemofilia.  

 

Nome: Rogério Reis (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: infraestrutura; transporte.  

Sugestão 

Destinar recursos para ampliar a Linha Lilás do Metrô, com a 

construção da estação Jardim Angela, e para concluir a Linha 17 

- Ouro do monotrilho, em São Paulo.  

 

Nome: Padre Júlio Lancelotti                                            ambiente virtual 

Representando a entidade/organização: Pastoral da Rua  

Áreas: assistência social.  

Sugestão 

Destinar recursos para realizar um censo com a população de 

rua do estado, a fim de orientar a elaboração de políticas 

públicas para atendimento dessa população, ampliando a 

discussão com as secretarias de habitação, saúde, trabalho, 

moradia e educação; considerar a complexidade da questão e o 

impacto da dependência química. Recursos para agilizar e 

facilitar a emissão de documentos dos moradores de rua. 

Recursos para investir na efetivação do aluguel social.  

 

Nome: Fábio Siqueira (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: gestão pública. 

Sugestão 
Destinar recursos para viabilizar a prestação de contas pelas 

entidades públicas estaduais por meio de audiências públicas.  

 

Nome: Maria Madalena Figueiredo (cidadã) 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: assistência social; saúde.  

Sugestão 

Recursos para ampliar os investimentos no Programa 

VIVALEITE. Recursos para construir uma maternidade com 

leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal no 

Parque do Mandaqui, em São Paulo. 
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Nome: Kátia Regina dos Santos (cidadã) 

Representando a entidade/organização: Associação Unificadora, da 

Zona Leste de São Paulo 

Áreas: assistência social; regularização fundiária; habitação. 

Sugestão 

Aumentar os recursos destinados ao Programa de Proteção à 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), 

inclusive para a contratação de mais recursos humanos. 

Recursos para a efetivar a regularização fundiária no estado.   

 

Nome: Marcos Rogerio Lerois (presidente) 

Representando a entidade/organização: Associação Amigos do Parque 

Ipê (bairros de Capão Redondo e Campo Limpo, em São Paulo) 

Áreas: esporte; infraestrutura; transporte.  

Sugestão 

Ampliar a dotação orçamentária destinada ao desenvolvimento 

de projetos de esportes e lazer nas periferias da região 

metropolitana. Recursos para investir na expansão da Linha 4-

Amarela, entre Vila Sônia e Taboão da Serra, e da Linha 5-Lilás 

do Metrô, do Capão Redondo até o Jardim Ângela, com a 

construção da estação de Metrô Jardim Angela, em São Paulo. 

 

Nome: José Jailson da Silva (cidadão) 

Representando a entidade/organização: bairro Jardim Angela, em São 

Paulo 

Áreas: infraestrutura; transporte.  

Sugestão 
Recursos para construção da estação Metrô Jardim Angela, em 

São Paulo.  

 

Nome: José Martins Barbosa (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo  

Áreas: infraestrutura; transporte.  

Sugestão 

Recursos para realizar a limpeza do córrego Três Pontes e obras 

de drenagem no trecho Cidade Kemel, com a finalidade de 

evitar enchentes. Implementar o corredor metropolitano de 

Ferraz de Vasconcelos a Arujá.  

 

Nome: Gil Santos (presidente) 

Representando a entidade/organização: Movimento de Moradia Amaí 

LGBTQIA+ Brasil, de São Paulo 

Áreas: habitação; regularização fundiária.  

Sugestão 
Recursos para construção de moradia popular para a população 

LGBTQIA+ e regularização de terras.  
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Nome: Dogivaldo de Freitas (conselheiro) 

Representando a entidade/organização: Conselho Participativo 

Municipal (CPM) Jaçanã, em São Paulo 

Áreas: regularização fundiária; habitação; infraestrutura; transporte; 

saúde. 

Sugestão 

Recursos para regularização fundiária e construção de 

conjuntos habitacionais no Jaçanã e Tremembé, em São Paulo. 

Recursos para concluir a obra do Rodoanel e para construir a 

estação Jaçanã, na Linha 1 - Azul do Metrô, com ligação até o 

aeroporto. Recursos para construir uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) no bairro de Jaçanã, em São Paulo. 

 

Nome: Mauro Caseri (conselheiro) 

Representando a entidade/organização: Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE) 

Áreas: assistência social.  

Sugestão 

Recursos para implantação de políticas públicas para os órfãos 

da pandemia, com o levantamento de número de órfãos, 

política de bolsas para os familiares e responsáveis pelos 

menores. Destinar recursos para implantação do Sistema de 

Informação Nacional - Conselho Tutelar (SIPIA-CT) e, a partir 

dele, elaborar políticas públicas para a defesa dos direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes. 

 

Nome: Nilson Cardoso Damaceno  

Representando a entidade/organização: Movimento Social Itaim 

Paulista, de São Paulo 

Áreas: assistência social.  

Sugestão 

Destinar recursos para a ampliação do Programa VIVALEITE, 

em especial para distribuição à população da periferia e 

vulnerável.  

 

Nome: José Geraldo Araújo (coordenador) 

Representando a entidade/organização: Movimento SOS Transportes 

M’Boi Mirim, de São Paulo 

Áreas: transporte; infraestrutura.  

Sugestão 

Recursos para construir a estação Jardim Angela do Metrô e 

estender a Linha 1 - Azul, do Metrô e para duplicar a estrada do 

M’Boi Mirim, em São Paulo. 
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Nome: Edson Luis dos Santos (líder comunitário) 

Representando a entidade/organização: moradores do Jardim Angela, 

de São Paulo 

Áreas: assistência social; transporte. 

Sugestão 

Ampliar os recursos destinados à assistência social, efetivando 

políticas públicas voltadas aos moradores de rua. Recursos para 

construir a estação Jardim Angela do Metrô, em São Paulo. 

 

Nome: Waldinez Pacheco Nogueira                                   ambiente virtual 

Representando a entidade/organização: funcionalismo público 

Áreas: funcionalismo público.  

Sugestão 

Previsão orçamentária para garantir a reposição salarial anual 

dos aposentados e de todo funcionalismo público em exercício. 

Recursos para estornar os valores descontados e cessar a 

contribuição previdenciária que está sendo descontada na 

aposentadoria dos servidores públicos inativos do Estado de 

São Paulo, com a sustação do Decreto n° 65.021, de 19 de 

junho de 2020. 

 

Nome: Luciene Cavalcante (cidadã) 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo   

Áreas: funcionalismo público; educação.  

Sugestão 

Recursos para cessar a contribuição previdenciária que está 

sendo descontada na aposentadoria dos servidores públicos 

inativos do Estado de São Paulo, com a sustação do Decreto n° 

65.021, de 19 de junho de 2020. Pagar, no mínimo, o piso 

nacional do magistério para todos os profissionais da educação, 

inclusive professores da educação infantil dos anos iniciais.  

 

Nome: Genésio da Silva 

Representando a entidade/organização: Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) M’Boi Mirim, em São Paulo  

Áreas: saúde; educação; assistência social.  

Sugestão 

Recursos para instalar mais equipamentos que tratem de saúde 

mental nos bairros do Campo Limpo, São Luiz e M’Boi Mirim, 

em São Paulo. Recursos para contratar psicopedagogos para 

atuarem nas unidades escolares, unindo saúde e educação. 

Recursos para ampliar a oferta de residências terapêuticas e 

para instalar um equipamento para atender crianças e 

adolescentes após alta de tratamento no Centro de Apoio 

Psicossocial (CAPS), na Zona Sul de São Paulo.  
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Nome: Sandro José Andrade (cidadão) 

Representando a entidade/organização: bairro Vila São José, em São 

Paulo 

Áreas: segurança pública; assistência social.  

Sugestão 

Recursos para implementar políticas públicas na busca por 

pessoas desaparecidas, com ampla divulgação em rádio e tv, e 

para oferecer apoio psicológico aos familiares.  

 

Nome: Leonardo Alves de Castro “Vereador Léo” (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Mauá 

Áreas: segurança pública; educação; saúde; assistência social.  

Sugestão 

Recursos para instalar uma Delegacia de Defesa da Mulher, 

com funcionamento 24 horas, em Mauá. Recursos para 

implantar uma escola de período integral no bairro Jardim 

Zaira, em Mauá. Recursos para aumentar a oferta de cirurgias 

eletivas na região, aproveitando o Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) para atendimento de cirurgia de 

pequena complexidade. Recursos para instalar uma república 

para jovens egressos do serviço de acolhimento institucional.  

 

Nome: José Gonçalves de Almeida   

Representando a entidade/organização: União dos Movimentos 

Populares  

Áreas: habitação. 

Sugestão 

Destinar recursos para construir conjuntos habitacionais, 

incluindo o uso de áreas ociosas para construção de casas do 

Programa Minha Casa, Minha Vida.  

 

Nome: Alessandro Silva Cruz “Sandro Social” (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de Embu Guaçu 

Áreas: assistência social. 

Sugestão 
Ampliar o percentual do orçamento destinado à assistência 

social, executando mais programas e ações sociais. 

 

Nome: Sueli Batista (coordenadora) 

Representando a entidade/organização: Movimento Trem Varginha Já, 

de São Paulo 

Áreas: transporte.  

Sugestão 

Recursos para melhorias do transporte na região dos bairros 

Varginha e Parelheiros e retomada das obras de construção da 

estação de trem Varginha, em São Paulo.  
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Nome: Francisco Hilton “Ceará” (cidadão) 

Representando a entidade/organização: bairro Grajaú, em São Paulo 

Áreas: saúde.  

Sugestão 

Recursos para reabertura do pronto socorro do Hospital Geral 

do Grajaú, em São Paulo; aquisição de aparelho de raio-X 

móvel; e contratação de profissionais de diversas 

especialidades médicas.  

 

Nome: Francisca Marculino da Silva “Neide Cai Cai”  

Representando a entidade/organização: Movimento Popular da Saúde, 

de São Paulo 

Áreas: saúde.  

Sugestão 

Recursos para saúde: instalação de centros de oncologia nas 

zonas Sul, Norte e Oeste de São Paulo; investimento em 

realização de cirurgias eletivas; aquisição de medicamentos de 

uso contínuo e materiais (sondas e fraldas geriátricas) para 

distribuição nas UBS dos bairros; criação de programa de 

transporte livre para pacientes de oncologia e acompanhante. 

 

Nome: Maria do Socorro Alves                                  sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: habitação; saúde; assistência social; transporte; infraestrutura; 

educação; meio ambiente.  

Sugestão 

Recursos para construção de moradias sociais no bairro Cidade 

AE Carvalho, na quadra formada pelas Ruas Terra Brasileira, 

Arbela, Sonho das Oliveiras, em São Paulo. Implementação do 

prontuário eletrônico do paciente em todas as UBSs, os AMEs e 

os Prontos Socorros. Recursos para programas de: saúde da 

população masculina, fornecimento de medicação de uso 

contínuo e de alto custo. Instalação de uma unidade do 

Programa Bom Prato, em Ermelino Matarazzo. Recursos para 

regularizar o transporte interestadual de idosos, garantindo dois 

assentos para idosos por ônibus/viagem, e para implantar o 

Programa Tarifa Zero para estudantes do ensino fundamental e 

médio de escolas públicas e particulares. Construção de nova 

linha do Metrô na região Leste, entre o Itaim Paulista e o 

subdistrito do Lajeado, até o centro da cidade. Recursos para 

investir na inclusão de disciplinas voltadas ao processo de 

envelhecimento e respeito à pessoa idosa e educação financeira 

na grade curricular de todas as modalidades de ensino. 

Recursos para fazer a limpeza rio Tietê e seus afluentes e para 

implantar o Parque Linear da Ponte Rasa, com a recuperação do 

curso de água da nascente Ponte Rasa.   
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Nome: Olavo de Almeida Soares (cidadão)                       

ambiente virtual e sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: bairro de Ermelino Matarazzo, 

em São Paulo 

Áreas: assistência social; habitação; meio ambiente; saneamento básico; 

infraestrutura; educação; esporte; saúde; cultura.  

Sugestão 

Recursos para: instalar uma unidade do Bom Prato em Ermelino 

Matarazzo, em São Paulo; ampliar o programa de moradia para 

pessoas idosas, com atendimento multidisciplinar. Recursos 

para: construir moradias sociais na região da subprefeitura de 

Itaquera, em São Paulo; implantar programas de moradia 

social; e para fazer a regularização de propriedade de famílias 

de baixa renda nos Programas Habitacionais CDHU e COHAB. 

Recursos para: investir na limpeza rio Tietê e seus afluentes; 

recuperar a nascente e as margens da nascente do córrego 

Ponte Rasa, no Jardim Coimbra; identificar áreas de encostas, 

com risco de desabamento, e áreas com risco de enchentes, 

com posterior implementação de programas para redução de 

danos. Recursos para ampliar o serviço de coleta e tratamento 

do esgoto, atingindo cobertura total do território estadual. 

Recursos para construir uma de linha de metrô do Itaim 

Paulista até o centro da cidade, região de Bom Retiro e um 

terminal de ônibus na Linha Vermelha, na estação Guilhermina 

- Esperança do Metrô, em São Paulo. Recursos para: investir na 

inclusão de disciplinas voltadas ao processo de envelhecimento 

e respeito à pessoa idosa e educação financeira na grade 

curricular de todas as modalidades de ensino; investir em 

programas que visem a inclusão tecnológica, reduzindo a 

exclusão digital. Recursos para: oferecer suporte financeiro e 

técnico para os Jogos Municipais, Regional e Estadual do Idoso; 

ampliar os espaços públicos para prática de esportes e lazer, 

garantindo a presença de um profissional de educação física; e 

instalar painéis solares em todos os centros esportivos, para 

aquecimento de piscina e possibilidade de uso durante todo o 

ano. Recursos para aumentar os investimentos em programas 

de fornecimento de remédio de uso contínuo e de alto custo, 

saúde do homem, entrega de aparelhos auditivos com alta 

tecnologia e implementação do prontuário eletrônico do 

paciente em todas as UBSs, os AMEs e os Prontos Socorros. 

Recursos para instalar uma FAB LAB Livre e uma biblioteca 

pública dotada de teatro no bairro Ponte Rasa, em São Paulo. 
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Nome: Edson Jota Araújo (cidadão) 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: saúde. 

Sugestão 
Recursos para adquirir insumos para atendimento de usuários 

das UBSs: fralda geriátrica e bolsas de colostomia.  

 

Nome: Márcia Cambiaghi (presidente) 

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: Geraldo Caracciolo Júnior (cidadão)               sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: saúde.  

Sugestão 

Recursos para ampliar convênios com entidades de amparo a 

animais abandonados e para construir hospitais veterinários 

para atendimento 24 horas.  

 

Nome: Fábio Maia (cidadão)                                     sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: educação.  

Sugestão 

Recursos para aumentar o percentual de repasse do ICMS (quota 

parte Estado) para as universidades estaduais públicas, pois os 

atuais 9,57% não são reajustados desde 1995.  

 

Nome: Aline Catarine Gondim (cidadã)                      sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: funcionalismo público.  

Sugestão 
Recursos para aumentar o vale refeição pago aos funcionários 

públicos estaduais para o valor de R$ 25 por dia.  

 

Nome: Osvaldir Barbosa de Freitas  

Representando a entidade/organização: Movimento Moradia 

Missionária Cidade Ademar, de São Paulo 

Áreas: habitação; educação.  

Sugestão 

Recursos para construção de moradias na região dos distritos 

de Cidade Ademar e de Pedreira, em São Paulo. Recursos para 

implantar uma escola técnica em Cidade Ademar.  
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Nome: Edson Luis Pereira Dos Santos (cidadão)         sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: município de São Paulo 

Áreas: segurança pública; esporte. 

Sugestão 

Recursos para instalar uma base da Guarda Civil Municipal nos 

arredores da Praça 14 Bis, esquina com a Rua Paim, em São 

Paulo. Recursos para reforma das quadras na Praça 14 Bis, na 

Consolação, que estão completamente abandonadas e agora 

invadidas por moradores de rua, lixo e consumo de drogas.  

 

Nome: Ivanildo França da Silva (líder comunitário) 

ambiente virtual e sugestões via portal 

Representando a entidade/organização: bairro Cangaíba, em São Paulo 

Áreas: educação; saúde; segurança pública; assistência social.  

Sugestão 

Recursos para: fazer uma nova cobertura na quadra e uma 

obra de manutenção do muro lateral da E.E.”Ermelino 

Matarazzo”; viabilizar o atendimento pelo Programa Carreata da 

Mamografia na Zona Leste de São Paulo; implantar um 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME), uma delegacia de 

polícia e uma unidade do Programa Bom Prato no distrito de 

Cangaíba, em São Paulo.   

(OBS: Ivanildo França apresentou essas sugestões nas Audiências Públicas do Orçamento 

2023 em Birigui, Batatais, Bauru, Assis, Avaré e São Paulo. As propostas foram compiladas 

neste relatório para que possam ser consideradas junto às emendas da região administrativa 

do estado à qual pertence o município em questão.) 

 

 


