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Apresentação 

 
A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, entre os dias 13 de agosto e 14 de 

outubro, realizou 26 audiências públicas, nos seguintes municípios: 

Piracicaba, Osasco, São José dos Campos, Mococa, Ribeirão Preto, 

Araçatuba, São Bernardo do Campo, Cubatão, Francisco Morato, Itapeva, 

Bauru, Santos, Mogi das Cruzes, Tatuí, Registro, Sorocaba, Euclides da 

Cunha Paulista, Campinas, Itapecerica da Serra, Franca, Araraquara, 

Barretos, São José do Rio Preto, Ourinhos, Presidente Prudente e São 

Paulo. Abrangendo todas as regiões, coletaram-se sugestões da população 

de todas as áreas do Estado de São Paulo, contribuindo para melhorar a 

distribuição de recursos públicos do Orçamento Estadual para 2022. 

Ao longo desse período, durante o qual as medidas sanitárias de 

prevenção à Covid-19 foram sempre respeitadas, participaram mais de 890 

pessoas presencialmente e 150 online, que representaram dezenas de 

milhares de cidadãos paulistas. Foram coletadas mais de 500 sugestões, 

analisadas criteriosamente por todos os deputados da Comissão. Este é o 

16º ano que esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento se 

dedica à realização de audiências públicas – que pela primeira vez, devido 

à pandemia, foram feitas também de modo virtual – para aperfeiçoar a 

peça orçamentária e cada vez mais melhorar esse importante canal 

democrático de participação popular.  

As sugestões recebidas estão publicadas com detalhes nos relatórios 

específicos de cada audiência no Portal da Assembleia Legislativa 

(www.al.sp.gov.br), com total transparência, e podem ser acessadas por 

qualquer cidadão. O acompanhamento da tramitação das emendas 

também pode ser feito no mesmo endereço. Além disso, os vídeos de todas 

as audiências públicas realizadas estão disponíveis na íntegra na internet, 

file:///C:/Users/Samsung/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.al.sp.gov.br


 
 

 

 

no canal da Alesp no Youtube, ampliando ainda mais a publicidade e a 

transparência do processo.  

Este relatório final apresenta as propostas de emendas orçamentárias 

resultantes do material colhido, organizadas por audiência, bem como um 

resumo das sugestões apresentadas pela população. Dessa forma, é um 

instrumento de prestação de contas das audiências públicas regionais 

realizadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.  

Além disso, configura uma ferramenta de trabalho para que os 

deputados verifiquem quais programas e ações orçamentárias precisam de 

maior aporte de recursos, nas diferentes regiões do Estado.  

Agradecemos à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa por todo o 

suporte oferecido, às Câmaras Municipais que sediaram as audiências, ao 

Departamento Regional de Saúde de Registro, a toda a equipe técnica da 

Assembleia Legislativa e, especialmente, aos cidadãos participantes. 

 

 

 

 

Deputado Gilmaci Santos 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 
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1. Audiência Pública em Piracicaba  

Aglomerado Urbano de Piracicaba - 13/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Piracicaba 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Alex de Madureira - PSD (presidente da reunião); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP); Enio Tatto - PT. 

 

Demais deputados: 

Roberto Moraes - DEM; Profa. Bebel - PT. 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Gilmar Rotta (presidente da Câmara Municipal de Piracicaba); Acácio Godoy (vice-

presidente da Câmara Municipal de Piracicaba); Ana Pavão (vereadora de Piracicaba).  

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para concluir a construção do Hospital Regional de Piracicaba e para 

transformá-lo em um hospital escola. 

 

Educação: 

Recursos para reformar as escolas públicas estaduais em Piracicaba, inclusive para 

que possam receber as escolas de tempo integral planejadas para a cidade. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para duplicação da estrada que liga Iracemápolis a Limeira (SP-151). 
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Segurança pública: 

Recursos para combate à violência contra as mulheres, incluindo Delegacia da 

Mulher com funcionamento por 24 horas e com delegadas e atendentes femininas. 

 

Meio ambiente: 

Recursos para manejo de recursos hídricos, incluindo correção do assoreamento 

do rio Piracicaba, e para investir em reflorestamento e manutenção de nascentes. 

 

Outros: 

Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

 Esporte: investir em programas de valorização do esporte. 
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2. Audiência Pública em Osasco 

Região Metropolitana de São Paulo - 13/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Osasco 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais deputados: 

Emídio de Souza - PT 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Joel Nunes da Silva (vereador de Osasco) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para reabrir os atendimentos no pronto-socorro do Hospital Regional e 

para realizar hemodiálise e exames oncológicos em Osasco; para investir na ampliação 

da Ame e do Hospital Geral de Carapicuíba. 

 

Educação: 

Recursos para investir em cursos profissionalizantes, para aumentar a 

disponibilidade de internet gratuita para estudantes do ensino médio e para oferecer 

curso popular gratuito de reforço a esses alunos. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para investir em saneamento básico e infraestrutura em comunidades 

de Osasco; instalar escadas rolantes em estações da CPTM; concluir as obras do corredor 

Oeste do Rodoanel e de reforma de viadutos; construir acessos a rodovias; e canalizar 

córrego em Osasco. 
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Segurança pública: 

Recursos para o combate à violência contra as mulheres, com construção de 

abrigo para as vítimas e funcionamento de Delegacia da Mulher por 24 horas; instalar 

uma delegacia especializada em crianças e adolescentes; aumentar o efetivo de policiais 

civis e reabrir plantões; investir em equipamentos para a polícia; e construir um quartel 

de bombeiros na região norte de Osasco.  

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para investir em capacitação de micro e pequenas empresas para que 

participem de contas públicas; criar um programa de fomento de “startups”, envolvendo 

alunos das ETECs e FATECs. 

 

Outros: 

Assistência social: recursos para ampliar o atendimento do restaurante Bom Prato, 

estendendo-o aos finais de semana. 

Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

 Esporte e cultura: recursos para investir em esporte, lazer e cultura nas 

comunidades de Osasco. 
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3. Audiência Pública em São José dos Campos 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - 

16/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de São José dos Campos 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais deputados: 

Letícia Aguiar - PSL (presidente da reunião) 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Dandara Gissoni (presidente da Câmara Municipal de Caçapava); Amélia Naomi, Juliana 

Fraga e Dulce Rita – vereadoras de São José dos Campos. 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Em São José dos Campos, recursos para investir em mais equipamentos e 

profissionais para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, incluindo um 

aparelho de tomografia; construir um hospital estadual infantil e um especializado em 

câncer; investir em mais atendimentos dos serviços de hemodiálise e de órteses e 

próteses no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e na unidade local da Rede de 

Reabilitação Lucy Montoro; aumentar as vagas de atendimento para pacientes de saúde 

mental e para tratamento para dependentes químicos; investir em casas de repouso e 

criar um hospital especializado para idosos; instalar centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e de Especialidades em Reabilitação (CER); instalar, em convênio 

com o município, centros de referências: para idosos, para pessoas com transtorno de 

espectro autista e para a saúde do homem; instalar uma unidade da clínica pública 

veterinária do Programa Estadual Meu Pet. 
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 Em Caçapava, recursos para investir em informatização da Unidade Básica de 

Saúde (UBS); adquirir ambulância; custear o Hospital Público; adquirir mais ambulâncias 

para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 Recursos para reformar e reativar a Santa Casa de Campos do Jordão; realizar a 

Carreta da Mamografia no município de Canas; instalar uma maternidade referência no 

Litoral Norte, em Caraguatatuba. 

 

Educação: 

Recursos para reforma de e aquisição de equipamentos para escolas estaduais; 

disponibilizar auxiliares para acompanhar alunos diagnosticados com outras 

necessidades especiais; construir uma ETEC nas regiões Leste e Norte de São José dos 

Campos; construir escolas de ensinos fundamental e médio em São José dos Campos; 

abrir cursos de perfil industrial no Centro Paula Souza (ETEC/FATEC), em Jacareí; 

contratar professores concursados para a rede estadual de ensino.  

 

Infraestrutura: 

Recursos para instalar iluminação e investir em segurança para pedestres em 

trechos urbanos de rodovias; investir em ciclovias; construir marginais, acostamento e 

acessos em rodovias; recapeamento asfáltico de vias; retomar e concluir as obras do 

contorno Norte-Sul do Rodoanel Mário Covas; realizar obras de drenagem e contra 

enchentes; construir um velório intermunicipal, em São José dos Campos; instalar um 

Poupatempo nas regiões Leste e Sul de São José dos Campos. 

 

Saneamento básico: 

Recursos para instalar saneamento básico em bairros de São José dos Campos, 

bem como reservatório e estrutura de bombeamento; regularizar o fornecimento de água 

pela SABESP e melhorar a qualidade da água; reduzir a tarifa de rede de esgoto e água 

em 50% cobrada pela SABESP em São José dos Campos; construir poços artesianos e 

cisternas para a população residente em zona rural no Estado; instalar saneamento 

básico em Caçapava. 

 

Transporte: 

Recursos para disponibilizar mais ônibus para o transporte público intermunicipal, 

além de melhorar a fiscalização do serviço, e para fazer a integração do Bilhete Único 

Metropolitano com o bilhete municipal, em São José dos Campos. 
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Segurança pública: 

Recursos para construir novos distritos policiais e reformar delegacias em São José dos 

Campos; construir mais um distrito da Polícia Civil na região da costa norte e de um 

corpo de bombeiros na costa sul; aumentar o efetivo e adquirir viaturas e equipamentos 

para as polícias Militar e Civil; construir uma Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas na 

região central de São José dos Campos; construir abrigo para vítimas de violência 

doméstica e LGBTQI+ em situação de vulnerabilidade; construir uma delegacia 

especializada na proteção da causa animal e instalar uma base do corpo de bombeiros 

na região zona norte de São José dos Campos; investir em segurança do porto de São 

Sebastião; investir em estrutura e equipamento para o Instituto Médico Legal (IML), bem 

como criar um Serviço de Verificação de Óbitos em São José dos Campos; contratar mais 

médicos legistas para a região; ampliar o Convênio da Atividade Delegada para toda a 

região do Vale do Paraíba; adquirir veículos para a Guarda Municipal de Caçapava. 

 

Meio ambiente: 

Investir em políticas públicas de incentivo à reciclagem, principalmente do vidro, 

e de compostagem de lixo orgânico, bem como em energia limpa (biomassa, biogás, 

energia solar).  

 

Desenvolvimento econômico: 

Investir em políticas de incentivo e fomento à pesca; programas de fomento à 

criação de emprego na região; aquisição de maquinário para auxiliar os produtores rurais 

de Caçapava. 

 

Assistência social: 

Recursos para instalar restaurantes Bom Prato e construir creches em São José 

dos Campos; criar um Centro de Assistência Integral às pessoas com transtorno do 

espectro autista; manutenção do asilo Santo Antônio, em São José dos Campos; instalar 

um Centro de Apoio à População de Rua (Centro POP) e construir novas creches em 

Caçapava. 

 

Outros: 

Habitação: investir em programas de habitação social, bem como na manutenção 

dos prédios dos conjuntos habitacionais sociais.  
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Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

 Esporte e cultura: recursos para investir em lazer, cultura e esportes para jovens; 

construir novas quadras esportivas em Caçapava. 
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4. Audiência Pública em Mococa 

Região Metropolitana de Ribeirão Preto - 20/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Mococa  

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Alex de Madureira - PSD (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS; 

Dirceu Dalben - PL; Enio Tatto - PT. 

 

Demais Deputados Estaduais: 

Letícia Aguiar - PSL 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Eduardo Ribeiro Barison (prefeito de Mococa), Tiago José Colpani (vice-presidente da 

Câmara Municipal de Mococa), Amarildo Duzi (prefeito de Vargem Grande do Sul), 

Eurípedes Jorge da Rocha Filho (prefeito de Cássia dos Coqueiros), Guilherme Santos 

(representante do SEBRAE).  

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para ampliar programas de comunidade terapêutica; construir uma 

unidade cardiológica em Tapiratiba; instalar uma unidade cardiovascular para a região 

de São João da Boa Vista; transformar o pronto atendimento em hospital regional de 

alta complexidade para atendimento cardiológico em Casa Branca; investir na saúde em 

Mococa e região, inclusive para adquirir equipamentos hospitalares, veículos para 

transporte de pacientes, insumos e medicamentos; instalar energia solar no hospital e 

colocar em funcionamento a maternidade de Casa Branca; custeio e aquisição de 

equipamento para o Hospital Regional de Divinolândia; instalar um hospital regional de 

oncologia na região de Mococa. 
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Infraestrutura: 

Recursos para adquirir um caminhão pipa e instalar iluminação pública com LED 

em Santo Antônio da Alegria; asfaltamento e iluminação da área próxima ao cemitério 

do distrito de Igaraí, em Mococa; estruturação do distrito industrial de Mococa; duplicar 

as rodovias SP-340, SP-330 e SP-215; investir nos distritos de Mococa: Sede, Igaraí e 

São Benedito das Areias. 

 

Segurança pública: 

Recursos para reativar a central da Superintendência do Instituto de Criminalística 

do Estado de São Paulo em Casa Branca; investir na Guarda Municipal de Mococa.  

 

Meio ambiente: 

Investir no fortalecimento das Brigadas de Incêndio e da Polícia Ambiental e na 

aquisição de caminhão pipa e equipamentos para combate ao incêndio em Mococa. 

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para elaborar uma ação programada de parceria entre o Sebrae e o 

Governo do Estado de São Paulo, voltada ao Consórcio Empreendedor; ampliar parcerias 

do Estado e do Senai; investir na geração de novos empregos na região de Mococa e em 

Tapiratiba; colaborar com os pequenos produtores rurais da região, inclusive com 

aquisição de equipamento para escoar a produção; investir em pesquisa, tecnologia e 

desenvolvimento agrícola. 

 

Outros: 

Educação: recursos para reformar as escolas municipais de Mococa. 

Assistência social: recursos para asilos e entidades sociais de Mococa; entidades 

sociais, em especial as que atendem a primeira infância. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

 Esporte: recursos para revitalização das praças e manutenção das quadras de 

esportes de Mococa; incentivar os esportes no município de Cássia dos Coqueiros.  
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5. Audiência Pública em Ribeirão Preto 

Região Metropolitana de Ribeirão Preto - 20/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Ribeirão Preto 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Dirceu Dalben - PL (presidente da reunião); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente 

da CFOP). 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Renato Zucoloto, Duda Hidalgo e Brando Veiga: vereadores de Ribeirão Preto. 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para promover o Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Ribeirão 

Preto do nível 2 para o 3, aumentando o número de atendimentos; aumentar 

investimentos em serviços de saúde mental e tratamento e assistência a dependentes 

químicos; construir uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Sertãozinho. 

 

Educação: 

Mais recursos para as universidades estaduais e instituições de fomento e amparo 

à pesquisa. R$ 30 milhões para reforma e ampliação da ETEC José Martimiano da Silva, 

em Ribeirão Preto. R$ 700 mil para reforma da EMEF Prof. Anacleto Cruz, em 

Sertãozinho.  

 

Infraestrutura: 

Recursos para investir em manutenção de estradas municipais e rurais na região, 

para escoamento da produção agrícola; canalização em gabião de córrego em Guaíra; 

executar melhorias no bairro Jardim Marqueze em Ribeirão Preto, incluindo arborização, 
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recapeamento asfáltico e infraestrutura esportiva; recapeamento asfáltico em Ribeirão 

Preto, principalmente no Jardim Progresso. 

 

Saneamento básico: 

Recursos para investir em saneamento básico em Jaboticabal; R$ 30 milhões para 

saneamento básico e tratamento de esgoto em Barrinha. 

 

Segurança pública: 

Recursos para instalar uma Delegacia da Mulher com funcionamento 24 horas e 

de uma delegacia especializada em crianças e adolescentes em Ribeirão Preto; R$ 4,5 

milhões para ampliação do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal 

(IML) em Jaboticabal. 

 

Assistência social: 

Investir em programas para moradores de rua e famílias em estado de 

vulnerabilidade; criar centros de referência LGBTQI+ e de promoção da igualdade social 

em Ribeirão Preto. 

 

Habitação: 

Recursos para construção de moradia social em Ribeirão Preto e Motuca; 

regularizar a situação dos moradores do assentamento Monte Alegre, em Motuca. 

 

Justiça: 

Recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores em 

atividade no Estado e para instalar uma vara especializada em violência doméstica em 

Ribeirão Preto. 

 

Esporte: 

R$ 1,5 milhões para reforma do Centro Olímpico Maria Zeferina Baldaia, em 

Sertãozinho. Recursos para implantação de Academias ao Ar Livre em Ribeirão Preto. 

 

Cultura: 

Recursos para investimento em cultura; mais recursos para editais do ProAc; 

realização de pesquisa que unifique os cadastros culturais das 34 cidades da região. 
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6. Audiência Pública em Araçatuba 

Região Administrativa de Araçatuba - 23/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Araçatuba  

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Deputado Enio Tatto - PT (presidente da audiência), Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP). 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Mauricio Bem-estar (vice-presidente da Câmara de Araçatuba); Carmem Silva Guariente 

(secretária de Saúde de Araçatuba).  

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para reajustar o salário dos profissionais de saúde; realização de 

concurso público para contratação de profissionais para todo o Estado; investir em saúde 

animal em Pereira Barreto; instalar um Polo de Atenção Intensiva (PAI) em saúde mental 

na região; reorganizar o Hospital Estadual de Lins para atender, em regime de 

internação, crianças e adolescentes com sofrimento psíquico, transtorno mental e com 

necessidades devido ao uso de drogas; instalação de uma unidade neonatal em 

Penápolis; realização de cirurgias de média complexidade (reorganização dos hospitais 

de Mirandópolis e de Promissão). 

Em Araçatuba, recursos para construir um novo AME no município; atendimento 

de cidadãos sequelados pela Covid, com a criação de uma clínica especializada; retomar 

o atendimento na Santa Casa pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual (IAMSPE); instalar um hospital psiquiátrico; compra de medicamentos; 

atendimento das crianças e adolescentes com problemas mentais; investir no laboratório 

regional Adolf Lutz, inclusive para agilizar os resultados dos testes RT-PCRs; atendimento 

odontológico para pacientes com necessidades especiais que precisam de anestesia 
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geral. Inclusão de cirurgias, por exemplo: bariátrica, ortopédica e neurológica; construir 

um hospital veterinário estadual; instalar uma UBS para o bairro Porto Real; contratar 

neuropediatras; instalar unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro; R$ 200 mil para 

custeio da saúde no município.  

 Em Mirandópolis, recursos para ampliar acesso às cirurgias no Hospital Estadual; 

transformar esse hospital em referência na internação psiquiátrica de crianças e 

adolescentes; aumentar leitos de saúde mental no hospital, também para adultos; 

instalar um AME cirúrgico; aumentar a disponibilidade de testes RT-PCR para Covid-19. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para Araçatuba: investir em infraestrutura e redução de enchentes na 

região central; melhorar os três parques industriais; asfaltamento do Bairro Taveira. 

 

Saneamento básico: 

Investir em infraestrutura e saneamento básico no bairro Engenheiro Taveira, em 

Araçatuba; construção da lagoa de tratamento de esgoto do setor norte do município de 

Valparaíso, no valor de R$ 14 milhões. 

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para capacitação dos desempregados e jovens; instalação de um centro 

tecnológico com disponibilidade de salas e internet para o desenvolvimento de empresas, 

em Araçatuba; estimular o desenvolvimento econômico de Birigui; criar um polo para 

que “startups” possam se instalar de maneira compartilhada na região. 

 

Esporte: 

Recursos para reformar centros esportivos e quadras em Pereira Barreto; mais 

recursos para o esporte, com a aquisição de parquinhos para as praças de Araçatuba. 

 

Justiça: 

Recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores em 

atividade no Estado e para nomear 1.500 escreventes aprovados no concurso de 

escrevente técnico judiciário, em 2017. 
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Outros: 

Educação: recursos para reajustar o salário dos professores estaduais. 

Segurança pública: recursos para reajustar os salários dos policiais militares.  

 Meio ambiente: investir em geração de energia fotovoltaica e processamento de 

resíduos sólidos. 

 Habitação: destinar recursos para regularização fundiária no Estado. 

 Cultura: mais recursos para investir em cultura na região. 
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7. Audiência Pública em São Bernardo do Campo 

Região Metropolitana de São Paulo - 26/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de São Bernardo do Campo 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Márcio da Farmácia - PODE (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP) 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Dr. Eliezer Mendes (vereador de São Bernardo do Campo) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para instituir programa de vacinação de animais de estimação; instalar 

hospital público veterinário; investir na criação de um banco de alimentos para animais; 

dedetizar vielas ou espaços pet em São Bernardo do Campo; realizar campanhas de 

conscientização sobre abandono de animais; instalação de aparelhos de ultrassom em 

todas UPAs de São Bernardo do Campo. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para recuperação da estrada Galvão Bueno; ampliar as linhas do Metrô 

até o ABC; o BRT para São Bernardo e região. 

 

Esporte: 

Recursos para: realizar jogos interescolares, em diversas modalidades; 

revitalização do campo de futebol do parque Selecta, em São Bernardo do Campo. 
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Outros: 

 Segurança pública: recursos para aumentar o efetivo da Polícia Militar.  

 Meio ambiente: recursos para instalar uma unidade da Polícia Militar Ambiental na 

região da represa Billings. 

 Desenvolvimento econômico: recursos para colocar à disposição dos jovens 

empreendedores um local para instalarem suas “startups” (“coworking”) até 

conseguirem se estabilizar no mercado.  

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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8. Audiência Pública em Cubatão 

Região Metropolitana da Baixada Santista - 27/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Cubatão 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da audiência e da CFOP); Alex de Madureira 

- PSD; Enio Tatto - PT. 

 

Demais deputados: 

Caio França - PSB  

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Jaque Barbosa e Alexandre Mendes da Silva “Topete” (vereadores de Cubatão) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para Cubatão: aquisição de aparelhos de hemodinâmica e de ressonância 

magnética; investir em equipamentos básicos para o Centro de Atenção Integrada à 

Saúde Mental (CAISM) de Cubatão; criar o Corujão no sistema de saúde; aumentar leitos 

de enfermaria e de UTI do hospital; instalar uma unidade do AME; mais recursos para 

atender os pacientes de média e alta complexidade; mais recursos para os prontos-

socorros Central e Infantil e para o SAMU; adquirir e equipar “motolâncias”; comprar 

mais ambulâncias; construir um centro de referência para a saúde da mulher; investir 

em saúde específica para mulheres (consultas e exames). 

 

Educação: 

Recursos para: investir em programas de estímulo à participação da juventude 

nas atividades políticas e para promover espaços de convivência e de encontro; mais 

recursos para investir em educação, principalmente nas escolas de Cubatão. 
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Infraestrutura: 

Recursos para: expandir as linhas do VLT, ligando Santos à área industrial de 

Cubatão e São Vicente; obras de acesso a rodovias na região do viaduto do Casqueiro; 

implantação efetiva da Rota Cicloturística Márcia Prado; construção de uma ciclovia 

marginal à rodovia dos Imigrantes; obras de recuperação na estrada de manutenção da 

rodovia dos Imigrantes; instalar uma ciclovia na ligação entre as rodovias Imigrantes e 

Anchieta; investir em segurança no viaduto Rubens Paiva; obras de interligação do bairro 

Jardim Casqueiro à rodovia Anchieta; um novo acesso para a Baixada Santista. 

 

Segurança pública: 

Recursos para investir em políticas públicas voltadas para as mulheres: rede de 

proteção às vítimas de violência; Delegacia da Mulher com funcionamento 24 horas. 

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para investir: em programas de passagens livres no transporte público 

para os desempregados poderem ir à busca de emprego; em incentivo à continuidade 

da indústria de base em Cubatão, com incentivos fiscais para essas atividades; subsídio 

para consumo de gás nos processos industriais. 

 

Outros: 

Saneamento básico: recursos para realizar obras para fechamento dos canais de 

esgoto na rua das Palmas, no bairro da Vila Natal, e na avenida Henry Borden, em 

Cubatão. 

Meio ambiente: investir no desassoreamento dos rios Casqueiro, Ilha Caraguatá e 

Pilões. 

Assistência social: recursos para instalar mais um restaurante Bom Prato para 

Cubatão. 

 Habitação: recursos para investir na revitalização de áreas de lazer dos conjuntos 

habitacionais e centros comunitários de Cubatão. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

 Cultura: recursos para investir em cultura e arte. 
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9. Audiência Pública em Francisco Morato 

Região Metropolitana de São Paulo - 27/08/2021 

 

Local: Prefeitura de Francisco Morato  

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais deputados: 

Maurici - PT (presidente da audiência) 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Jorge Gabriel Rodrigues (vice-presidente da Câmara Municipal de Francisco Morato); 

Renata Sene (prefeita de Francisco Morato) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: compra de um aparelho de ressonância magnética para Francisco 

Morato; recompor o repasse de recursos cortado no ano de 2020 dos hospitais estaduais 

“Lacaz”, em Francisco Morato e “Albano”, em Franco da Rocha; investir no 

aproveitamento dos hospitais de campanha Covid-19 como retaguarda regional; mais 

recursos para custeio dos AMEs e SAMUs; implementação do SAMU regional; ampliar o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado; investir no retorno de especialidades 

cirúrgicas para a região, como ortopedia e cirurgia geral no Hospital Lacaz; custeio de 

exames, como endoscopia e colonoscopia. 

 

Educação: 

Recursos para: aquisição de materiais didáticos de qualidade e atuais, em 

pesquisa, ciência e tecnologia nas escolas; atender a alta demanda de retorno às escolas 

após a pandemia; aumento de salário para o corpo docente. 
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Infraestrutura: 

Recursos para: construir acessos das cidades para a rodovia Bandeirantes e 

interligação desta com a rodovia Máximo Zambotto; duplicação da rodovia Edgar de 

Máximo Zambotto e da Estrada Velha de Campinas (SP-332); construir acesso para 

interligação das vias estaduais entre a Estrada Velha do Porrete (via vicinal) e a Edgar 

de Máximo Zambotto. 

 

Segurança pública: 

Recursos para: instalação de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica; 

implantação de Delegacia da Mulher em Franco da Rocha e Francisco Morato; instalação 

de uma Delegacia do Idoso em Francisco Morato; reforma e ampliação das delegacias 

da região; investir na aquisição de equipamentos para monitoramento em avenidas 

principais e bairros da região; ampliar o efetivo das polícias Civil e Militar na região. 

 

Meio ambiente: 

Recursos para: implementação de uma usina regional para destinação de resíduos 

sólidos da construção civil; investir em projetos educativos/culturais/esportivos junto a 

escolas municipais e estaduais, com o Parque Estadual do Juquery, criando uma 

identidade da população com este espaço de cerrado; investir em projetos que valorizem 

a fauna e a flora presentes na região do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia 

do Juquery (CIMBAJU), com foco no Parque Estadual do Juquery; incentivar o 

ecoturismo. 

 

Outros: 

 Em Franco da Rocha:  

Esporte: recursos para instalar a Academia ao Ar Livre no bairro Vila dos 

Comerciários. 

 Assistência social: recursos para instalar uma residência inclusiva para pessoas 

com deficiência e sem vínculo familiar. 

Habitação: recursos para programas de habitação destinados às famílias de baixa 

renda. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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10. Audiência Pública em Itapeva 

Região Administrativa de Itapeva - 30/08/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Itapeva  

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Alex de Madureira - PSD (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP); Paulo Fiorillo - PT; Edson Giriboni - PV. 

 

Demais deputados: 

Frederico D’Avila - PSL 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

José Roberto Comeron e Laércio Lopes (presidente e vice-presidente da Câmara 

Municipal de Itapeva). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: criar uma DRS em Itapeva, desvinculando da região de Sorocaba 

e trazendo novas vagas para hemodiálise, oncologia e hemodinâmica; contratar 

funcionários para a região, em especial médico legista; pagar a contrapartida do governo 

estadual para a manutenção do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual (IAMSPE), em condição paritária aos contribuintes; manutenção do Hospital 

Ademar de Barros, em Apiaí, e da Santa Casa de Itararé; construção do Hospital Regional 

de Itapeva; investir na formação de médicos e enfermeiros preparados na atenção 

primária em saúde, com atendimento médico de acesso imediato, no modelo “porta 

aberta”. 
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Infraestrutura: 

Recursos para: recapeamento e melhorias das estradas na região de Itapeva, 

inclusive as rurais; duplicação da SP-258; fazer a ligação do asfalto de Itapirapuã 

Paulista até Bom Sucesso de Itararé; obras de manutenção da estrada entre Itapirapuã 

Paulista e Bom Sucesso; recuperação das estradas que interligam os bairros Santo 

Antônio e São Sebastião, e Itaporanga até a balsa e a vicinal João Martinho da Cruz; 

concluir o asfalto da estrada que liga as cidades de Itaporanga e Fartura; adequação e 

manutenção da estrada vicinal Darci Prestes (ligação da SP-259); melhorias na rodovia 

SP-249, dentre elas, inclusão de terceira faixa no trecho Sete Curvas, implantação de 

alça de acesso ao bairro Palmirinha, acostamento e sinalização; melhorias nas vicinais 

Espiridião Lucio Martins, Faustino Daniel da Silva e Luiz José Sguario; reforma da ponte 

do bairro da Usina da Barra, em Itapeva; ampliar a rede de energia elétrica, atendendo 

produtores rurais que ainda não têm acesso; ampliar a cobertura de sinal telefônico e 

de internet para a região.  

 

Saneamento básico: 

Recursos para: adequação do tratamento de água em Ribeira; conclusão da obra 

de saneamento básico do distrito Alto da Brancal, em Itapeva. 

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para: estimular empregos na área moveleira, inclusive com a isenção de 

impostos, atraindo novos investidores para Itararé; investir na criação de empregos em 

Itapeva; criação da zona franca moveleira de Itapeva; promover a integração da cidade 

de Itapirapuã Paulista com o sudoeste paulista; estimular a agricultura familiar, inclusive 

oferecendo tecnologia para os pequenos agricultores; aquisição de equipamentos 

agrícolas (tratores e retroescavadeira) em Ribeira; investir em estradas, novas 

tecnologias e capacitação de novos profissionais, tendo em vista o forte da região ser 

referente à extração de pinus e resina. 

 

Assistência social: 

Recursos para: programas assistenciais para a região; mais recursos para os 

benefícios sociais destinados aos munícipes de Capão Bonito; proteção da primeira 

infância e de crianças em situação de vulnerabilidade social em Itapeva. 
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Outros: 

Educação: recursos para ampliar os cursos oferecidos pela UNESP Itapeva; incluir 

no orçamento o reajuste aos funcionários públicos, especialmente os professores. 

Meio ambiente: recursos para investir na criação de uma unidade de conservação 

ambiental na região; investir na preservação do meio ambiente em Itapirapuã Paulista. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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11. Audiência Pública em Bauru 

Região Administrativa de Bauru - 10/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Bauru 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Dirceu Dalben - PL (presidente da reunião); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente 

da CFOP); Enio Tatto - PT. 

 

Demais deputados: 

Márcia Lia - PT 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Marcos Antonio de Souza (presidente da Câmara Municipal de Bauru); Suéllen Rosim 

(prefeita de Bauru). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Em Bauru, recursos para: abertura definitiva do Hospital das Clínicas; reforma do 

Hospital Manoel de Abreu; manutenção e custeio do equipamento de hemodinâmica do 

Hospital Estadual; aumentar vagas para atendimentos ambulatoriais e exames de 

imagens no AME; realização de procedimentos médicos; reformar a UPA do núcleo 

habitacional Mary Dota; construir mais um hospital.  

 Em outros municípios, recursos para: o hospital de Duartina; a Santa Casa de 

Macatuba; equipar e inaugurar o pronto atendimento em Igaraçu do Tietê; reforma e 

custeio do Pronto Socorro e da UBS e R$ 1,5 milhão para construir uma nova UBS em 

Paraguaçu Paulista. 

Na região, recursos para: restabelecer o aporte de R$ 80 milhões para as Santas 

Casas e as organizações sociais da saúde; pagamento da contraparte pelo governo ao 

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE); mais recursos 
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para o pagamento de repasses pelo IAMSPE; mais recursos para as Santas Casas; 

instalar mais unidades de AMEs, principalmente nos municípios menores. 

 

Educação: 

Recursos para: mais investimentos em educação; investir em segurança nas 

escolas estaduais, inclusive com sistema de monitoramento por câmera; implantação de 

FATECs e ETECs nas cidades de Bauru, Pederneiras, Barra Bonita e Macatuba. 

Em Macatuba, recursos para: reformar a E.E. Doutor Osmar Francisco da 

Conceição; os convênios referentes a merenda escolar e transporte de estudantes; 

construir uma nova creche-escola. 

Em Paraguaçu Paulista, recursos para: aquisição de equipamentos para oferecer 

cursos profissionalizantes e melhorar o acesso à informação para pessoas de baixa renda 

em espaços públicos; fornecer notebooks aos professores da rede municipal de ensino; 

R$ 1,5 milhão para manutenção de escolas; R$ 250 mil para reformar a escola municipal 

de música. 

 

Infraestrutura: 

Na região, recursos para: manutenção e asfaltamento de estradas rurais 

(Programa Melhor Caminho), incluindo as que ligam Macatuba a Igaraçu do Tietê, 

Queiroz a Getulina e Bauru a Marília; em Macatuba, estender a vicinal que passa por 

Pederneiras até Bauru; executar as obras de interligação entre Duartina e Fernão; 

construir acessos ligando Bauru a Pederneiras, Boraceia e Bariri; construir uma marginal 

ligando Agudos à rodovia Castelo Branco (SP-280), passando pelo distrito de Dormélia; 

construir anéis viários pra interligar a rodovia Bauru/Marília (SP-294) com a 

Bauru/Ipaussu (SP-225) e com a Bauru/Ibitinga (SP-321); construir novos acessos até 

o aeroporto Moussa Tobias; ampliar a segunda faixa da rodovia Marechal Rondon (SP-

300); duplicação da rodovia João Batista Cabral Renno (SP-225), entre Santa Cruz do 

Rio Pardo e a rodovia Raposo Tavares (SP-270), na cidade de Ipaussu; concluir a 

duplicação da SP-321, do município de Arealva até Ibitinga; duplicar o acesso de asfalto 

da rodovia que liga Bauru a Marília e para asfaltar a vicinal de terra que faz tal ligação. 

Em Bauru, recursos para: instalar iluminação pública das marginais do perímetro 

urbano da rodovia Marechal Rondon; R$ 30 milhões para organizar as passagens das 

linhas férreas da empresa Rumo; R$ 20 milhões para recuperação de passagens das 

linhas férreas; R$ 45 milhões para duplicar a rodovia Elias Miguel Maluf; R$ 50 milhões 

para revitalização do acesso à avenida Elias Miguel Maluf, sentido Bauru/Marília; R$ 30 
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milhões para investir em asfaltamento e infraestrutura na estrada rural Bauru-

Piratininga; R$ 2 milhões para asfaltamento no Distrito Industrial 3; R$ 10 milhões para 

asfaltamento no acesso para os Sítios Reunidos Santa Maria; R$ 1,5 milhão para 

asfaltamento no bairro Chácara Cornélias; R$ 10 milhões para construção da barragem 

Água da Grama; R$ 20 milhões para construção da avenida Córrego Água do Sobrado; 

asfaltamento das ruas do bairro Parque Boa Vista; combater enchentes nas margens das 

avenidas Nações Unidas, Nuno de Assis e Alfredo Maia, incluindo construção de piscinões. 

 Em Torrinha, recursos para: recapeamento asfáltico no município, especificamente 

para os trechos que ligam a estrada vicinal Cesarino Mariano ao Mosteiro do Paraíso e 

ao município de São Pedro, a via Lucis (que liga Jaú ao Mosteiro do Paraíso), a vicinal 

TRR 20, da rodovia SP-197 até o local onde será implantado o distrito industrial; R$ 2,5 

milhões para instalação do Distrito Industrial de Torrinha; R$ 400 mil para aquisição de 

um caminhão pipa; R$ 550 mil para aquisição de um caminhão de coleta de lixo. 

 Em Paraguaçu Paulista: R$ 1 milhão para adequações da infraestrutura urbana, 

especialmente construção de galerias, sarjetão e bocas de lobo; R$ 1 milhão para as 

atividades voltadas ao setor de obras do município e aquisição de um caminhão prancha. 

 Em Bariri, investir em recapeamento asfáltico. 

 

Transporte: 

Recursos para instalar uma linha de VLT ligando Bauru aos municípios da região e 

para incluir Bauru e região no transporte de trens intercidades, com conexão até 

Campinas, sentido capital. 

 

Segurança pública: 

Em Paraguaçu Paulista: R$ 300 mil reais para adquirir veículos para a Guarda 

Municipal e a Patrulha Rural; recursos para aquisição de EPI para os Guardas Municipais 

e para adquirir câmeras de segurança para o monitoramento dos prédios públicos. 

 

Esporte: 

Recursos para: investir na infraestrutura e na construção de um centro esportivo 

no núcleo habitacional Mary Dota, em Bauru; R$ 1,75 milhão para atividades esportivas 

em Paraguaçu Paulista (realização de campeonatos, aquisição de equipamentos para 

academias ao ar livre, construção de quadras poliesportivas e reforma do estádio 

municipal). 
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Desenvolvimento econômico: 

Recursos para: conceder incentivos fiscais para atrair novas empresas e indústrias 

para Bauru e região; instalar um parque tecnológico, uma incubadora de empresas e um 

polo de tecnologia na região; investir no turismo em Piratininga, Barra Bonita, 

Pederneiras, Arealva, Bariri e Paraguaçu Paulista; investir na exploração turística do rio 

Tietê. 

 

Assistência social: 

Investir: $ 350 mil em reformas no Centro Comunitário de Torrinha; R$ 100 mil 

em reformar do prédio do Clube da Terceira Idade, em Pirajuí; R$ 1 milhão em projetos 

assistenciais e para concluir reforma do Centro de Convivência do Idoso em Paraguaçu 

Paulista. 

 

Habitação: 

Recursos para: mais investimentos no CDHU, em Bauru; R$ 1 milhão para comprar 

uma área para construção de moradias em Cabrália Paulista; construir mais conjuntos 

de casas populares para pessoas com baixa renda na região. 

 

Justiça: 

Recursos para: pagamento dos mediadores e conciliadores em atividade no 

Estado; construção de um novo fórum em Bauru. 

 

Cultura: 

Recursos para: instauração de espaços culturais nos municípios (museus, 

bibliotecas, centros culturais, oficinas); fazer uma reforma total no espaço cultural de 

Pirajuí; R$ 500 mil para manutenção e reforma do pavilhão de eventos no centro de 

convergência turística e aquisição de equipamento para apresentação de filmes no 

cineteatro municipal, em Paraguaçu Paulista. 

 

Outros: 

Meio ambiente: recursos para criar parques na região do Cerrado, com áreas de 

proteção ambiental. 

Ciência e tecnologia: mais investimentos em pesquisa; maior aporte de recursos 

para a FAPESP. 
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12. Audiência Pública em Santos 

Região Metropolitana da Baixada Santista - 13/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Santos 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Wellington Moura - REPUBLICANOS (presidente da audiência); Gilmaci Santos - 

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

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Adilson dos Santos e Pastor Roberto de Jesus (presidente e 1º secretário da Câmara 

Municipal de Santos). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: custeio da saúde em Praia Grande e toda a região; aumentar leitos 

em Cubatão e toda a Baixada Santista; custeio dos dois hospitais de São Vicente, que 

se encontram fechados; equipar os AMEs em Santos e Praia Grande; instalar um AME 

em Cubatão. 

 

Educação: 

Recursos para: investir em alfabetização de crianças e adultos; realizar reformas 

e manutenção das escolas em Cubatão; reforma e manutenção das escolas estaduais 

em toda a região. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: melhorias na região da curva do “S”, em Praia Grande; obras de 

contenção de enchentes no bairro Pilões, em Cubatão; resolver os problemas de 

enchentes em São Vicente; conclusão das obras da ligação seca Santos/Guarujá. 
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Habitação: 

Recursos para: incluir a comunidade no bairro Pilões, em Cubatão, no Programa 

Sócio-Habitacional Serra do Mar; mais investimentos em habitação, particularmente 

para a população da comunidade de palafitas de Santos. 

 

Outros: 

Saneamento básico: recursos para instalar saneamento básico em toda a Baixada 

Santista. 

Segurança pública: recursos para aumentar o número de unidades do IML e de 

efetivo da Polícia Científica na região. 

Esporte: mais investimento em esporte, especialmente em entidades que possam 

fomentar esportes olímpicos (de alto rendimento). 

 Desenvolvimento econômico: recursos para investir na geração de emprego em 

Cubatão, como a retomada das atividades da Usiminas. 

 Assistência social: mais recursos para políticas públicas de atendimento às 

pessoas com deficiência, principalmente de crianças e jovens autistas 

 Cultura: recursos para criar um fundo metropolitano de fomento às atividades 

culturais na Baixada Santista. 

Turismo: investir na revitalização do centro histórico de Santos; investir em 

turismo na região. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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13. Audiência Pública em Mogi das Cruzes 

Região Metropolitana de São Paulo - 13/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Estevam Galvão - DEM (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP); Enio Tatto - PT.  

 

Demais deputados: 

Marcos Damásio - PL; Jorge do Carmo – PT.  

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Otto Fábio Flores de Rezende (presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes); 

Pedro Hideki Komura (vereador de Mogi das Cruzes); Caio Cunha (prefeito de Mogi das 

Cruzes); Rodrigo Ashiuchi (prefeito de Suzano).  

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Mais recursos para os hospitais da região: Arnaldo Pezzuti e Luzia de Pinho Melo, 

em Mogi das Cruzes; Dr. Osiris Florindo Peixoto, em Ferraz de Vasconcelos; Hospital das 

Clínicas e Hospital Auxiliar, em Suzano; Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. 

Recursos para: criar um programa de saúde mental para atendimento de alunos 

e professores em razão das consequências da pandemia; investir na ampliação de 

serviços na área veterinária. 

Em Arujá, recursos para: realizar obras na UBS do bairro Parque Rodrigo Barreto; 

construir um Centro de Referência da Mulher; adquirir um tomógrafo, um equipamento 

de raio-X digital, um veículo para unidade móvel odontológica, uma van para transporte 

de pacientes e equipamentos para as UBSs e o Hospital da Mulher. 
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Infraestrutura: 

Recursos para: executar melhorias de infraestrutura e saneamento básico para o 

distrito de Jundiapeba e bairros Chácara dos Baianos e Santo Ângelo, em Mogi das 

Cruzes; levar sinal de internet nas zonas rurais de Mogi das Cruzes; construir uma 

passarela para travessia da rodovia SP-98 (Mogi/Bertioga), na altura da APAE Rural; 

estender a linha de trem até Cesar de Souza; construir viadutos e túneis para 

transposição das linhas férreas que cruzam vias dos municípios da região, com 

contrapartida da CPTM; investir em melhorias de infraestrutura na SP-043, nos trechos 

de Suzano e Mogi das Cruzes; construir alça de saída do trecho Leste do Rodoanel Mário 

Covas (SP-21) à avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) e à estrada dos Fernandes, em 

Suzano; concluir as obras do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. 

Em Arujá, recursos para: construção do terminal de ônibus intermunicipal; 

prolongamento da via marginal Baquirivu, na divisa até Guarulhos; conclusão das obras 

do Rodoanel Mário Covas; extensão da Linha Jade da CPTM até o município. 

 

Segurança pública: 

Recursos para: aumentar o efetivo de policiais militares na região; aquisição de 

equipamento e melhorias para a Guarda Municipal; criação de uma delegacia de Defesa 

da Mulher em Cesar de Souza e ampliação do período de funcionamento da Delegacia 

de Defesa da Mulher em Mogi das Cruzes para 24 horas; construir um Centro de 

Referência Especializado para mulheres vítimas de violência em Mogi das Cruzes; investir 

no Programa de Aluguel Social para mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas 

em situação de rua. 

 

Meio ambiente: 

Recursos para instalar um Batalhão da Polícia Ambiental e realizar melhorias no 

prédio da 5ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, em Mogi das Cruzes. Fazer a 

distribuição de “royalties” pela cobrança do uso da água de Biritiba Mirim, Salesópolis e 

Mogi das Cruzes. 

 

Esporte: 

Recursos para: oferecer aulas de Educação Física no contraturno, promovendo 

jogos regionais e estaduais; oferecer Bolsa Atleta para alunos destaques; incentivar os 

esportes, dentre eles, o “strongman”; construção de uma pista de atletismo em Mogi 

das Cruzes; desenvolvimento e incentivo do esporte no distrito de Jundiapeba, em Mogi 
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das Cruzes; investir em melhorias dos campos de futebol, construção de praças de 

esporte, vestiário e alambrado e aquisição de gramado sintético para a Instituição 

Educacional Colorado Castro Alves. 

 

Assistência social: 

Recursos para: aumentar os valores repassados aos municípios para políticas de 

assistência social; políticas públicas voltadas às mulheres e à comunidade LGBTQI+. 

Em Mogi das cruzes, recursos para: abrir uma unidade do Restaurante Bom Prato 

no distrito de Jundiapeba; instalar uma unidade Centro Dia para pessoa com deficiência; 

investir na APAE Rural. 

 

Habitação: 

Em Mogi das cruzes, recursos para: regularização fundiária dos bairros Jardim 

Santo Ângelo, Parque das Varinhas, Parque São Martinho e Chácara dos Baianos, dentre 

outros; construção de moradias populares na cidade; investir em programas de 

regularização urbana e fundiária para os núcleos urbanos informais da região. 

 

Justiça: 

Recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores em 

atividade no Estado. Investir na criação de uma Vara Especializada em Violência 

Doméstica em Mogi das Cruzes. 

 

Outros: 

Educação: recursos para reformar escolas públicas estaduais em Mogi das Cruzes 

e na região; ampliar a oferta de cursos pela FATEC de Mogi das Cruzes; executar 

programas que incentivem o respeito por todas as religiões, especialmente as religiões 

de matrizes africanas. 

Saneamento básico: investir em saneamento básico para o distrito de Jundiapeba 

e os bairros Chácara dos Baianos, Santo Ângelo e Jardim Piatã, em Mogi das Cruzes. 

Transporte: recursos para modernização das estações da CPTM Linhas 11-Coral e 

12-Safira, nas cidades de Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. 

Desenvolvimento econômico: recursos para estimular e incentivar a agricultura 

familiar na região do Alto do Tietê. 
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14. Audiência Pública em Tatuí 

Região Metropolitana de Sorocaba - 16/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Sorocaba 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da CFOP); Dra. Damaris Moura - PSDB 

(presidente da audiência); Edson Giriboni - PV. 

 

Demais deputados: 

Emidio de Souza - PT 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Antonio Marcos de Abreu (presidente da Câmara Municipal de Tatuí); Miguel Lopes 

Cardoso Júnior (prefeito de Tatuí).  

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para, em Tatuí: instalar um Centro de Referência em Saúde da Mulher; 

ampliar os atendimentos para cirurgias, consultas em especialidades médicas e exames; 

criar um hospital de hemodiálise na cidade; instalar uma unidade do AME; incluir 

atendimento de alta complexidade na Santa Casa; reajustar salários do funcionalismo 

público, inclusive dos profissionais de saúde. 

 

Educação: 

Recursos para, em Tatuí: destinar mais investimentos para a FATEC, permitindo 

a ampliação de cursos ofertados; instalar uma escola estadual de ensino fundamental e 

médio no bairro Vida Nova; funcionamento e manutenção do Conservatório Dramático e 

Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí.  
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Infraestrutura: 

Recursos para Tatuí: investir em energia fotovoltaica nos estabelecimentos 

públicos da cidade; investir em iluminação pública LED; investir na infraestrutura de 

captação de água; continuidade da duplicação da rua Teófilo Andrade Gama; construir 

uma passarela para os pedestres e estudantes que almejam ir para a FATEC; criar novos 

acessos da rodovia Castello Branco para a cidade, incluindo um dispositivo de acesso e 

retorno no bairro Jurumirim; construir um trevo no bairro dos Fragas; construir um novo 

acesso a Tatuí, ligando a rodovia Prefeito Antônio Romano Schincariol (SP-127) à SP-

129 e ao anel viário; destinar recursos do Programa Estadual Nossa Rua para 

asfaltamento das ruas rurais de Tatuí, especialmente as localizadas nos bairros Jardim 

Gramado, Vale dos Lagos e Rio das Pedras; aquisição de equipamentos para melhorias 

das estradas rurais; abastecimento de água nas áreas rurais. 

 

Segurança pública: 

Recursos para: amparo às mulheres que sofrem violência doméstica, com a 

instalação de um abrigo e ampliação do funcionamento da Delegacia da Mulher para 24 

horas; instalação de um Instituto Médico Legal (IML) em Tatuí. 

 

Assistência social: 

Recursos para: ampliar o programa de fornecimento de absorventes para 

adolescentes e jovens estudantes para outras mulheres em situação de vulnerabilidade; 

aumentar o investimento nos programas sociais e de amparo à pessoa com deficiência 

desenvolvidos no município; mais recursos para o funcionamento da APAE de Tatuí; 

instalar uma Creche do Idoso e uma unidade do restaurante Bom Prato em Tatuí. 

 

Outros: 

Desenvolvimento econômico: recursos para ampliação dos atendimentos da 

Patrulha Agrícola e para fomento dos programas estaduais a favor da agricultura familiar. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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15. Audiência Pública em Registro 

Região Administrativa de Registro - 17/09/2021 

 

Local: Departamento Regional de Saúde de Registro 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Damaris Moura - PSDB (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP); Enio Tatto - PT. 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Gerson Teixeira (presidente da Câmara Municipal de Registro); Nilton Hirota (prefeito de 

Registro); Ezigomar Pessoa Júnior (coordenador regional do programa “Vale do Futuro”). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

No Vale do Ribeira, recursos para: instalar um centro especializado de 

atendimento aos autistas, com contratação de médicos pediatras especializados em 

cardiologia e neurologia e outros especialistas; construir um hospital veterinário; 

aumentar o número de especialidades no AME; mais recursos para o SAMU; investir em 

saúde mental. 

 Em Pariquera-Açu, recursos para: o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, 

especificamente retornar o investimento que foi retirado no orçamento anterior; retomar 

a entrega de medicamentos pelo Estado para o município; aumentar as especialidades 

no AME. 

 

Educação: 

Em Registro, recursos para: instalar uma escola de ensinos fundamental e médio 

no bairro Agrochá; investir em programas de qualificação profissional; R$ 11 milhões 

construir um prédio próprio para a ETEC e a FATEC no município. 
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Em Miracatu, recursos para construir um prédio próprio para a escola estadual no 

distrito de Oliveira Barros, que atualmente funciona junto com uma escola municipal. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: pavimentação da rodovia SP-165, que liga Iporanga a Apiaí, e da 

estrada municipal que liga Iporanga a Barra do Turvo; obras de melhoria na SP-222, que 

liga Pariquera-Açu a Jacupiranga, e nas estradas municipais que ligam Apiaí a Itaoca e 

a Bom Sucesso do Itararé e Iporanga a Eldorado; retomar obras da SP-249; duplicar e 

executar melhorias de segurança no trecho urbano da SP-119; instalar uma ciclovia 

ligando Registro a Sete Barras, na SP-139. 

Investimentos para adquirir máquinas e equipamentos agrícolas para o município 

de Iporanga, a fim de assistir a população do vale (especialmente as comunidades 

quilombolas) no escoamento de sua produção; executar melhorias nas comunidades 

quilombolas; construir um porto municipal para descarga de pescado em Cananeia. 

 

Segurança pública: 

Recursos para: aumentar o contingente da Polícia Militar no Vale do Ribeira; 

retornar o atendimento do sistema 190 para Registro; mais investimento estadual para 

cobrir o convênio do Corpo de Bombeiros (R$ 500 mil por ano). 

 

Assistência social: 

Recursos para: instituir um cartão alimentação para as mulheres de pescadores, 

que trabalham na limpeza de camarão e pescado, durante a temporada sem pesca; 

investir em políticas públicas de atendimento a adolescentes e idosos; promover 

atendimento, assistência e inclusão social para autistas e demais crianças com 

deficiência; mais recursos para os programas sociais no Vale do Ribeira, como o Vale 

Gás; custeio das atividades da Associação dos Deficientes Físicos de Porto Feliz (ADEP). 

 

Outros: 

Meio ambiente: investir em saneamento ambiental e rural. 

 Esporte: recursos para trazer um centro paraolímpico para Registro e para realizar 

os jogos abertos do Vale do Ribeira. 

 Cultura: recursos para fazer um festival de música, a fim de promover o turismo 

na região. 
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 Desenvolvimento econômico: investimentos em políticas de apoio à piscicultura, 

incluindo a distribuição do kit pescador em todo o Estado; investir em turismo na região. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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16. Audiência Pública em Sorocaba 

Região Metropolitana de Sorocaba - 17/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Sorocaba 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

audiência) 

 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Cristiano Anunciação dos Passos (vereador de Sorocaba); Marcelo Duarte Regalado 

(secretário municipal da Fazenda de Sorocaba); Duda Hidalgo (vereadora de Ribeirão 

Preto). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: instalar um novo AME na região de Alumínio; ampliar o AME de 

Sorocaba e instalar mais uma unidade em Sorocaba e uma em São Roque; construir 

mais um hospital na região de Sorocaba; reajuste real no salário, aumento dos benefícios 

(tíquete alimentação) e pagamento de insalubridade aos funcionários públicos da área 

da saúde; aumentar o fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo para 

Sorocaba; aumentar o número de vagas para tratamento de hemodiálise na região. 

Em Itapetininga, recursos para construir um complexo hospitalar, nos moldes do 

Conjunto Hospitalar de Sorocaba. 

Com relação aos trabalhadores da saúde, recursos para: reajuste de salários em 

17,82%, repondo perdas inflacionárias; aumento real de salários em 2%; instituição e 

pagamento de gratificações; realização de concursos públicos para contratação de 

profissionais e contratação dos aprovados em concursos anteriores; reajuste da Unidade 
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Básica de Valores (UBV) em 86,35%; pagamento pelo governo da contraparte do 

IAMSPE; pagamento de licenças (saúde, maternidade etc). 

 

Educação: 

Destinar mais recursos para as universidades estaduais e instituições de fomento 

de pesquisa do Estado de São Paulo.  

Investir na inclusão de LIBRAS na grade curricular das escolas paulistas e na 

criação de escolas bilíngues Português – LIBRAS. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: instalar uma linha de trem da CPTM, ligando Sorocaba a São Paulo; 

ampliar o transporte de passageiros no trajeto Sorocaba/Mairinque, com a instalação de 

um trem urbano; investir na internacionalização do aeroporto de Sorocaba; conclusão 

das obras da rodovia Bunjiro Nakao; duplicação e sinalização da rodovia Emerenciano 

Prestes de Barros, no trecho de ligação de Sorocaba a Porto Feliz; construção de um 

dispositivo de retorno para o bairro Genebra, na rodovia Raposo Tavares; conclusão das 

obras e instalação de iluminação na SP-079 (rodovia e ciclovia); iluminação e sinalização 

da rotatória na rua Joaquim Machado, sentido São Paulo/Sorocaba; iluminação das 

estradas estaduais na região. Mais recursos do Programa Pró-Vicinais para as estradas 

vicinais e rurais da região.  

 

Meio ambiente: 

Recursos para: investir em saneamento básico e tratamento de esgoto pelas 

unidades da SABESP situadas na bacia da represa Itupararanga; adquirir um barco para 

a Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga; para a Cooperativa de Trabalho e 

Coleta Seletiva Porto das Monções, do município de Porto Feliz poder instalar-se em um 

local maior do que o atual e ampliar suas atividades.  

 

Assistência social: 

Recursos para: instalar um Centro de Convivência Dia para atender os munícipes 

autistas; criar um programa de atendimento para pessoas autistas com idade superior a 

29 anos; instalar uma residência para pessoas autistas que não possuem familiares vivos 

para cuidar e zelar por elas; instalar uma unidade do restaurante Bom Prato na zona 

Norte de Sorocaba; instalar pelo menos uma unidade do programa Residência Inclusiva 

em Sorocaba, como rede de proteção do SUAS. 
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O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) 

solicita a previsão de recursos para pagamento de indenizações aos filhos que foram 

separados de seus pais, em função da política de isolamento compulsório para pessoas 

com hanseníase, adotada em décadas passadas. 

 

Outros: 

Cultura: recursos para políticas públicas e programas que atendam a juventude 

paulista e sua identidade cultural. Investir na criação de centros (Casas da Juventude) 

na região que contemplem cultural e socialmente os jovens, bem como ser um espaço 

que ofereça cursos e capacitação a eles.   

Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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17. Audiência Pública em Euclides da Cunha Paulista 

Região Administrativa de Presidente Prudente - 20/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Euclides da Cunha Paulista 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Douglas Fabricio Francisco Alves (presidente da Câmara Municipal de Euclides da Cunha 

Paulista); Nene Lopes (prefeito de Euclides da Cunha Paulista) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: comprar ambulâncias para atender os assentamentos da região de 

Euclides da Cunha Paulista (Pontal do Paranapanema); investimentos em postos de 

saúde nos assentamentos; contratação de médicos. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: investir em estradas, inclusive as estradas rurais, para escoamento 

da produção agrícola – retornar o Programa Melhor Caminho para a região de Euclides 

da Cunha Paulista; construir um centro de coleta da produção agrícola familiar da região, 

para dali escoar a produção (como se fosse uma CEAGESP do pequeno produtor) 

Em Lucélia: R$ 500 mil para recapeamento asfáltico das ruas do conjunto 

habitacional Américo Millani Dallalana; R$ 705 mil para a construção de uma ponte classe 

“trem-tipo referência de TB-45”; R$ 650 mil para aquisição de um caminhão pipa com 

kit para combate ao fogo; R$ 885 mil para aquisição de uma motoniveladora; R$ 250 

mil para substituição de iluminação pública por LED; R$ 635 mil para aquisição de uma 

pá carregadeira; R$ 520 mil para comprar um caminhão para coleta convencional de 

resíduos sólidos; R$ 400 mil para aquisição de uma retroescavadeira; R$ 300 mil para 
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adquirir um trator agrícola cabinado com tração 4x4; R$ 250 mil para reforma do Centro 

do Trabalhador; R$ 180 mil para instalar iluminação na vicinal João Vaz Pinto, que liga 

Lucélia a Adamantina. 

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para: apoiar a produção da agricultura familiar, como criar uma patrulha 

agrícola, com equipamentos e maquinário para dar estrutura e apoio ao pequeno 

produtor rural, no Pontal do Paranapanema; fornecer kit irrigação para o pequeno 

produtor; oferecer assistências técnica e social nos assentamentos; investir na 

distribuição dos produtos dos assentamentos agrícolas; investir no retorno da estrutura 

de apoio ao agricultor anteriormente fornecida pela Casa da Agricultura. 

 

Outros: 

Educação: recursos para trazer universidades estaduais para a região. 

Segurança pública: recursos para investir em segurança pública, tanto em efetivo 

quanto em viaturas, inclusive do Corpo de Bombeiros. 

Meio ambiente: investir na estruturação do rio Paraná, para o projeto “escada de 

peixes” (mecanismo de transposição de peixes instalado próximo a barramentos 

hidroelétricos com o objetivo de religar os trechos de rios seccionados e atrair os peixes, 

oferecendo a eles rota para a continuidade de seu deslocamento). 

Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

Turismo: investir em turismo na região. 
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18. Audiência Pública em Campinas 

Região Metropolitana de Campinas - 24/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Campinas 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Dirceu Dalben - PL (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP); Enio Tatto - PT. 

 

Demais deputados: 

Valeria Bolsonaro - PRTB  

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Zé Carlos (presidente da Câmara Municipal de Campinas); Débora Palermo (vereadora 

de Campinas); Antonio José de Almeida Meirelles (reitor da Unicamp); Claudio José 

Schooder “Leitinho” (prefeito de Nova Odessa); Edivaldo Antônio Brischi (prefeito de 

Monte Mor); Henrique Stein Sciascio “Henrique do Paraíso” (deputado federal). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

 Em Campinas, recursos para: concessão de um terreno para construir um novo 

hospital no interior da Unicamp, principalmente para casos de alta complexidade; R$ 

400 milhões para construir e equipar o novo hospital e R$ 250 milhões, anualmente, 

para seu custeio; construção de uma nova unidade de saúde no bairro Boa Esperança. 

 Em Sumaré, recursos para: devolver o aporte para o Hospital Estadual de Sumaré, 

retirado no último orçamento; investir nos serviços de pediatria, UTI e oftalmologia do 

hospital; adquirir equipamentos e mobiliário para implantar uma UPA na região Maria 

Antônia e uma na Área Cura; construir um hospital regional metropolitano; construir um 

centro cirúrgico e um de diagnóstico para ampliar a UPA 24h – Jardim Macarenko; 

construir um prédio único para abrigar o CAPS I “Espaço Viver”, o CAPS II “Orquídea” e 
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o Ambulatório de Saúde Mental; construir um prédio para abrigar os centros de 

Especialidades Odontológicas e de Fisioterapia da rede municipal de saúde; construir um 

prédio para abrigar a Central de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal de Saúde 

de Sumaré; construir uma UBS Porte I em Sumaré; adquirir equipamentos de 

diagnóstico oftalmológicos e reformar o prédio do AME; construir mais um AME; 

complementar o custeio do Piso de Atenção Básica (PAB). 

 Em Vinhedo: R$ 200 mil para implementar o Centro de Reabilitação Integrada em 

Saúde (CRIS) Unidade Centro Médico e Capela; R$ 150 mil para reforma do consultório 

odontológico da UBS Planalto; R$ 30 mil para reestruturação do serviço de urgência e 

emergência; R$ 13.887,61 para readequação do atendimento fonoaudiológico de leitura 

e escrita; R$ 10.740,00 para fornecimento de insumos para reabilitação fonoaudiológica 

das sequelas de acidente vascular cerebral; R$ 800 mil para o CAPS I; R$ 360 mil para 

o Centro de Especialidades Recriar (CER): Ambulatório Multiprofissional de Saúde 

Mental. 

 Em Cordeirópolis, recursos para: retomar as cirurgias eletivas e a distribuição de 

medicação, principalmente as de alto custo; construir um hospital veterinário público; 

R$ 400 mil para realizar investimentos e R$ 500 mil para custeio da saúde; R$ 4 milhões 

para reforma da UPA municipal. 

 Em Hortolândia: R$ 3 milhões para custeio geral das unidades de saúde; R$ 4 

milhões para aquisição de equipamentos médicos cirúrgicos; R$ 4 milhões para construir 

a UBS Nova Hortolândia; R$ 1,6 milhão para ampliação da UBS São Jorge.  

 Recursos para: custeio da saúde em Mogi Mirim; reforma do prédio do Laboratório 

Adolpho Lutz, em Rio Claro. 

 

Educação: 

Recursos para: mais investimentos em educação, especialmente nas 

universidades estaduais, e em pesquisa (aporte de recursos para a FAPESP); 

implantação dos cursos Publicidade e Propaganda e Marketing Digital na Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), em Sumaré; construir uma FATEC e R$ 13,2 

milhões para reforma e ampliação de 22 unidades escolares em Hortolândia; R$ 7 

milhões para reforma estrutural de telhados das escolas municipais em Vinhedo; investir 

em projetos de formação dos jovens para oportunidades do primeiro emprego, em 

Cordeirópolis; reforma da escola Chanceler Raul Fernandes (sinalização e iluminação), 

em Rio Claro. 
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Infraestrutura: 

Recursos para asfaltamento do bairro Jardim Líria e ampliação do Programa Melhor 

Caminho para melhoria de estradas rurais de Campinas. 

 Em Sumaré, recursos para: completar a construção de uma alça de acesso no km 

109 da rodovia Anhanguera; melhorias na rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, que liga 

a rodovia Anhanguera até o centro de Sumaré; remodelar o trevo da rodovia dos 

Bandeirantes junto à estrada municipal Norma Masson Biondo e construir as marginais 

internas da rodovia; continuar as obras da “Variante – Sumaré – Hortolândia” do 

Corredor Metropolitano Noroeste Vereador Biléo Soares; duplicar a estrada municipal 

Valencia Callegari; construção de uma sede única para os conselhos municipais; investir 

nas estradas municipais (pavimentação da Angelo Furlan, da John Taswel Tanner e da 

Luiz Fernandes Breda; duplicação da Norma Marson Biondo, da Valêncio Callegari e da 

Teodor Condiev); recapeamento da rodovia Walter Nanzato (SPA 127/304) e das regiões 

central, do Picerno, de Nova Veneza, do Maria Antônia, do Matão e da Área Cura; 

pavimentação dos loteamentos Jardim Florença / Chácara Reunidas Anhanguera e 

parques São Bento e Dante Marmirolli, da rua Antônio Joaquim de Souza e da avenida 

Eugênia Biancalana Duarte; urbanização do Jardim Recanto das Árvores; construir 

pontes sobre o córrego Pinheirinho e o ribeirão Quilombo; R$ 4.947.750,00 para 

pavimentar a estrada vicinal Luiz Fernandes Breda; iluminação de trecho de via pública 

compreendendo a ligação entre a rua Cabo Hoffman, a estrada municipal Luis Fernandes 

Breda e a avenida Rasmínio Wolf; construir uma nova rodoviária e um terminal de 

integração do transporte coletivo urbano; executar a interligação das ciclovias. 

 Em Vinhedo: R$ 450 mil para adquirir uma escavadeira hidráulica sobre esteiras; 

R$ 255 mil para um caminhão basculante trucado; R$ 65 mil para instrumento de 

medição de energia elétrica; R$ 698.677,01 para investir em ciclovia e ciclofaixas junto 

ao canteiro central das avenidas Independência e Avelino Capelleto; R$ 1.405.682,71 

para obra emergencial de contenção em gabião no trecho do córrego na avenida do 

Rancho Fundo; R$ 471.434,73 para recuperação de pavimento e alargamento da avenida 

das Indústrias; R$ 362.093,98 para recuperação de canal trapezoidal em trechos do 

canal que corre às margens da avenida Avelino Capellato; R$ 510.578,74 para contenção 

de taludes da rua João Edueta.  

 Em Hortolândia: R$ 10.163.884,50 para recapeamento asfáltico de vias públicas; 

R$ 109 mil para compra de um rolo vibratório compressor; R$ 695 mil para compra de 

um caminhão; R$ 195 mil para compra de um triturador de galhos; R$ 470 mil para 
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reforma e revitalização de duas praças; recursos para construir a marginal na SP-101, 

na altura do bairro Jardim Amanda. 

Em Cordeirópolis: R$ 300 mil para implantar sistema de irrigação no 

assentamento XX de Novembro; R$ 1 milhão para pavimentação de vias na cidade; R$ 

13 milhões para pavimentação da estrada municipal COR-283; recursos para pavimentar 

estradas municipais que ligam os locais de produção de cerâmica à rodovia.  

 Recursos para: asfaltamento de bairros em Monte Mor; obra para evasão de água 

das chuvas, sinalização e iluminação nas entradas de Rio Claro; pavimentação asfáltica 

no Jardim Nova Rio Claro. 

 

Esporte: 

 Em Sumaré, recursos para construir: um centro esportivo na região do Maria 

Antônia e um no Matão; um campo de futebol e um ginásio de esportes na região do 

São Judas Tadeu e Aclimação; um campo de futebol com área de lazer e canalização e 

urbanização do córrego que corta o bairro Picerno; pistas de skate na Área Cura, no 

Maria Antônia e na área central; um centro poliesportivo para atividades 

paradesportivas; 4 ginásios poliesportivos; praças esportivas adaptadas; um complexo 

aquático descentralizado; e um campo de futebol sintético. 

Em Hortolândia: R$ 800 mil para construção de 3 pistas de skate; R$ 3,8 milhões 

para construção, manutenção e iluminação de campos de futebol.  

Recursos para: instalar uma pista de caminhada e uma academia da terceira idade 

na praça Leôncio Queiroz de Souza, em Campinas; R$ 300 mil para reforma de unidades 

esportivas em Cordeirópolis; investir na “Escola de Esportes do Município de Mogi Mirim”;  

R$ 580.146,84 para implantar a cobertura da piscina municipal, em Estiva Gerbi.  

 

Assistência social: 

Mais recursos para as políticas de assistência social em Campinas: aquisição de 

um veículo para visitar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade; adequação 

de espaços físicos para atendimento direto de crianças, adolescentes e idosos e famílias 

em situação de risco e vulnerabilidade; aquisição de equipamento permanente. 

 Em Sumaré, recursos para: destinar para as entidades do terceiro setor 

(assistência social), que prestam serviços essenciais para as comunidades; instalar um 

Centro Dia do Idoso; ampliar os programas Viva Leite, Vale Gás, Renda Cidadã e Ação 

Jovem; adquirir veículos para os atendimentos da Secretaria Municipal de Inclusão, 

Assistência e Desenvolvimento (um caminhão baú e/ou furgão e uma van); investir na 
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formação dos trabalhadores municipais da assistência social; reformar a atual sede do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Horto Florestal; instalar um 

restaurante Bom Prato; aquisição de um veículo para a Associação Pestalozzi; conclusão 

das obras de reforma e construção na sede da APAE; R$ 90 mil para aquisição de um 

veículo para uso da Sociedade Humana Despertar, R$ 15.009.033,70 para construir uma 

sede própria e R$ 200 mil para custeio das atividades assistenciais desenvolvidas ao 

longo do ano pela entidade. 

 Em Hortolândia: R$ 300 mil para projetos de geração de renda; R$ 350 mil para 

promover a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade; R$ 500 mil 

para reforma e ampliação do CRAS Novo Ângulo; R$ 250 mil para aquisição de 

equipamentos e mobiliário.  

 Em Cordeirópolis, recursos para: apoiar as mulheres que são chefes de família e 

a agricultura familiar, com investimento em programas de transferência de renda; R$ 

1,5 milhão para ampliação das creches municipais. 

 Em Itatiba, recursos para: adquirir um veículo a fim de aumentar os serviços de 

assistência prestados à população em situação vulnerável; ampliar o espaço físico para 

prestação de serviços à população em situação vulnerável por entidades do terceiro 

setor. 

 Em Vinhedo: R$ 320 mil para aquisição e equipamentos e veículos para proteção 

social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); R$ 100 mil para 

promover inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza e criação de vagas em 

cursos de qualificação profissional; de R$ 1,5 a 4 milhões para construir ou adaptar 

espaços físicos de referência para a comunidade (Estação Cidadania); R$ 491 mil para 

construção de CRAS; R$ 451 mil para construção de CREAS.  

 Recursos para promover o acolhimento a moradores de rua em Rio Claro. 

 

Habitação: 

Em Sumaré, recursos para: regularizar a situação habitacional das famílias que 

vivem em situação irregular e investir em infraestrutura nas ocupações Vila Operária, 

Jardim São Francisco, Parque Rosa e Silva, Jardim Aclimação, Parque Residencial Santa 

Terezinha (Matão), Loteamento Cidade Nova e Parque Residencial Salerno; construir 

1.000 unidades de habitação popular. 

 Em Vinhedo: R$ 50 mil para aquisição de veículo para a Secretaria de Habitação; 

R$ 1 milhão para compra de lote para construção de moradias de interesse social; 

recursos para construção dessas moradias.  
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Outros: 

Envio de recursos pelo Governo do Estado para as áreas de saúde, educação e 

segurança pública em Sumaré, como contrapartida para o fato de o município ter 

recebido em seu complexo penitenciário mais de 10 mil detentos vindos da desativação 

do Carandiru. 

Recursos para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Comunicação 

Social de Sumaré: câmera fotográfica e acessórios, microfone de lapela, tripés para 

câmera e celular. 

Segurança pública: em Hortolândia, R$ 1,5 milhão para construção do Centro de 

Formação da Guarda Municipal, R$ 200 mil para aquisição de coletes balísticos e R$ 200 

mil para aquisição de drone para patrulhamento. Recursos para: construir uma base para 

a Guarda Municipal em Nova Odessa; reformar o Centro de Ressocialização Feminino, 

em Rio Claro. 

 Meio ambiente: recursos para revitalização da represa do Marcelo e construção do 

Parque Linear do Córrego Pinheirinho, em Sumaré; revitalização do Parque Ecológico e 

investimentos em bem-estar animal em Nova Odessa; fomento turístico, cultural e de 

recuperação da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro. 

 Cultura: recursos para investir na Política de Descentralização da Cultura; 

construir um teatro municipal em Sumaré; R$ 5,35 milhões para implantação, 

revitalização e ampliação de espaços culturais em Hortolândia; R$ 800 mil para restauro 

e modernização do conjunto da estação ferroviária de Vinhedo.  

 Justiça: R$ 90 milhões para pagamento dos mediadores e conciliadores em 

atividade no Estado; R$ 4,25 milhões para construção de um novo fórum em 

Cordeirópolis. 
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19. Audiência Pública em Itapecerica da Serra 

Região Metropolitana de São Paulo - 24/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Itapecerica da Serra  

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais Deputados: 

Dr. Jorge do Carmo - PT 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Val Santos (presidente da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Em Itapecerica da Serra, recursos para: investir no Hospital Geral de Itapecerica 

da Serra (HGIS) e reabrir seu pronto socorro; instalar um AME; custeio da saúde; criar 

um programa de serviços odontológico e oftalmológico. Construir um novo AME na 

região. 

 

Educação: 

Recursos para:  capacitação e qualificação profissional, continuada e inclusiva para 

jovens; instalar mais ETECs e FATECs na região; custeio da educação; reformas de 

escolas estaduais; investir na instalação de um campus da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) na região; ampliar o percentual de repasse destinado às universidades 

públicas estaduais de São Paulo, a fim de atingir o nível anterior de 11,6% da cota-parte 

do Tesouro Estadual do ICMS.  
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Infraestrutura: 

Recursos para: construir alças de acesso do Rodoanel para Itapecerica da Serra, 

Embu Guaçu e Embu das Artes; melhorar acessos das rodovias Raposo Tavares e Castelo 

Branco a Itapecerica da Serra; criar um entreposto de mercadorias em Itapecerica da 

Serra; recapeamento e asfaltamento de ruas; reparo e construção de pontes. 

 

Transporte: 

Recursos para: melhorar o serviço oferecido pela Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM); criar uma linha de ônibus intermunicipal que ligue o Jardim Jacira 

(Itapecerica da Serra) ao Metrô Capão Redondo; criar uma linha de integração da EMTU 

(Embu Guaçu x CPTM/Terminal Varginha), via avenidas Jaceguava e do Paiol, estradas 

Jaceguava, Luminosa e Ernesto João Marcelino e rua Manuel Pires de Moraes. 

 

Habitação: 

Recursos para: construção de moradias populares em Itapecerica da Serra; fazer 

a regularização fundiária em consonância com a atualização da Lei da Guarapiranga (Lei 

n° 12.233/2006). 

 

Outros: 

Segurança pública: recursos para instalar uma Delegacia da Mulher em Itapecerica 

da Serra. 

 Esporte: reservar recursos para recuperação e modernização do campo de futebol 

do Vila Calu e suas instalações. 

Saneamento básico: recursos para melhorar os serviços de saneamento básico da 

SABESP e para instalar a rede de esgoto no bairro Valo Velho, em Itapecerica da Serra.   

Desenvolvimento econômico: recursos para criar uma semana do estudante 

aprendiz, permitindo o contato com empresas e atividades de orientação vocacional. 

 Assistência social: recursos para apoiar as entidades do Terceiro Setor que atuam 

na região. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

 Funcionalismo público: destinar recursos para o reajuste salarial dos servidores 

públicos estaduais. 
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20. Audiência Pública em Franca 

Aglomeração Urbana de Franca - 27/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Franca 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais deputados: 

Delegada Graciela - PT 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Gilson Pelizaro (vice-presidente da Câmara Municipal de Franca) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Em Franca, recursos para: sanar os débitos da Santa Casa, no valor aproximado 

de R$ 15 milhões por ano; R$ 15 milhões para realização de atendimentos ambulatoriais, 

bem como de média e alta complexidade; oferecer apoio e assistência a pacientes em 

cuidado domiciliar; mais recursos para o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer; 

realização de cirurgias eletivas; aquisição de uma ambulância infantil e um aparelho de 

ultrassonografia. 

 

Infraestrutura: 

Em Franca, recursos para: fazer o aeroporto funcionar, ainda que inicialmente seja 

só para carga; asfaltamento do CEAGESP de Franca; duplicação da rodovia que liga 

Franca a Pedregulho e da Fábio Talarico, pelo menos no trecho até Barretos; melhorar a 

segurança para os pedestres, com construção mais passarelas; revitalização do Parque 

de Exposições Fernando Costa; completar a iluminação pública no perímetro urbano, na 

rodovia Ronan Rocha; construção de avenida marginal à rodovia Cândido Portinari; 
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construção de um novo pontilhão para acesso à Vila São Sebastião; aquisição de um 

triturador de poda. 

Em Santo Antônio da Alegria, recursos para: inclusão no orçamento de programa 

visando ao fornecimento de luz de LED para redução do consumo de energia; comprar 

uma pá carregadeira para ajudar os pequenos produtores. 

 

Meio ambiente: 

Recursos para resolver os locais com erosão nas Áreas de Proteção Permanente 

(APPs) de Franca e para verificar a possibilidade de captar água das minas que existem 

nessas áreas. 

 

Justiça: 

Recursos orçamentários específicos para pagamento dos mediadores e 

conciliadores em atividade no Estado. Mais recursos para o Judiciário, para pagamento 

de servidores em geral. Recursos para construir um fórum em Franca. 

 

Outros: 

Educação: destinar mais recursos para as universidades estaduais e instituições 

de fomento à pesquisa do Estado de São Paulo. 

Habitação: investir em moradia popular, para famílias carentes, e em políticas 

públicas para tirar pessoas da rua. 
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21. Audiência Pública em Araraquara 

Região Administrativa Central - 27/09/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Araraquara   

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da CFOP) 

 

Demais Deputados: 

Márcia Lia - PT (presidente da audiência) 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Aluísio Boi (presidente da Câmara Municipal de Araraquara) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Destinar recursos para construção de uma nova sede para o Projeto Bem-Estar 

Animal, em Araraquara. 

 

Educação: 

Recursos para instituir transporte escolar em Monte Alegre. 

 

Infraestrutura: 

Destinar recursos para construção de pontes e estradas de acesso aos 

assentamentos no município de Araraquara. 

 

Saneamento básico: 

Recursos para implantação de infraestrutura urbano-sanitária para atendimento 

dos assentamentos de Araraquara, Bueno de Andrada e Bela Vista. 
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Segurança pública: 

Recursos para ampliação do Programa Atividade Delegada. Investimentos para 

aumentar o efetivo de policiais militares, bombeiros e defesa civil da cidade de 

Araraquara. 

 

Meio ambiente: 

Investir em programas de combate às queimadas e de incentivo ao 

reflorestamento. Recursos para criação da brigada de incêndio municipal, em 

Araraquara.  

 

Cultura: 

Recursos para manutenção e preservação da Casa de Cultura de Araraquara, 

inclusive elaborando programas para preservação desse e de outros bens tombados 

como Patrimônio Histórico na cidade. 

 

Justiça: 

Recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores em 

atividade no Estado. Destinar recursos específicos para nomeação dos 1.400 escreventes 

aprovados no concurso público realizado pelo TJ-SP. 
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22. Audiência Pública em Barretos 

Região Administrativa de Barretos - 01/10/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Barretos 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Dirceu Dalben - PL (presidente da reunião); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente 

da CFOP); Enio Tatto - PT. 

 

Demais deputados: 

Sebastião Santos - REPUBLICANOS 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Paulo Henrique Correa (presidente da Câmara Municipal de Barretos); Henrique Stein 

“Henrique do Paraíso” (deputado federal). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: custeio da saúde em Barretos, principalmente para atender à 

demanda reprimida de cirurgias eletivas e os problemas pós-Covid (inclusive 

psicológicos); novos leitos de UTI; aumentar o salário dos profissionais de enfermagem; 

mais recursos para as Santas Casas; instalar um Centro de Controle de Zoonoses em 

Barretos. 

 

Infraestrutura: 

Em Barretos, recursos para: melhorar a estrutura do aeroporto, a fim de que possa 

receber voos comerciais de passageiros; duplicar as rodovias de acesso ao município, 

especialmente a Assis Chateaubriand; concluir as obras de infraestrutura do distrito 

industrial; asfaltamento e iluminação dos bairros do Caiçara e Monte Alegre; investir em 

limpeza urbana (coleta e destinação de resíduos sólidos); construir um lago artificial no 
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ribeirão das Pitangueiras, aumentando as reservas do manancial; retomar o atendimento 

fiscal na cidade de Barretos (agências da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal). 

Em Colômbia, recursos para: manutenção e melhorias de rodovias, principalmente 

duplicação da Faria Lima; investir na recuperação de ferrovias abandonadas; criar 

trajetos de trem turístico. 

 Recursos para duplicar a rodovia que liga Guaíra a Guapiaçu. 

 

Segurança pública: 

Recursos para políticas de combate à violência contra a mulher: funcionamento 

24 horas das Delegacias da Mulher; construção de casas abrigo e centros de acolhimento 

às vítimas. 

 

Meio ambiente: 

Recursos para: investir em reflorestamento e cuidados com o meio ambiente; 

destinar mais recursos à Polícia Ambiental, para combate às queimadas; investir em 

manutenção e preservação dos mananciais hídricos. 

 

Assistência social: 

Recursos para: apoiar as entidades do terceiro setor; custeio da APAE de Barretos; 

reformar a sede da Associação de Amigos do Autista (AMA) de Barretos; adquirir um 

veículo para ser usado nas atividades da Associação das Damas de Caridade – Creche 

Bom Jesus, de Barretos. 

 

Outros: 

Investimentos em turismo e cultura na cidade de Colômbia. 

Educação: recursos para aumentar os cursos oferecidos pela FATEC de Barretos. 

 Saneamento básico: recursos para executar as obras de transposição de um ramal 

de esgoto para aliviar o setor central da cidade. 

 Transporte: investir em transporte público interestadual e intermunicipal para 

Colômbia, Barretos, Frutal, Planura, Garimpo do Bandeira e Laranjeiras. 

 Habitação: recursos para construção de casas populares em Barretos. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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23. Audiência Pública em São José do Rio Preto 

Região Metropolitana de São José do Rio Preto - 01/10/2021 

 

Local: Câmara Municipal de São José do Rio Preto   

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

Dirceu Dalben - PL (presidente da audiência); Gilmaci Santos - REPUBLICANOS 

(presidente da CFOP); Enio Tatto – PT. 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Renato Pupo de Paula (vereador de São José do Rio Preto); Danúbia Luzia de Faria 

(presidente da Câmara Municipal de Pontes de Gestal); Sônia Palma Beolchi (presidente 

da Câmara Municipal da Estância de Ibirá); Orlando Bolçone (vice-prefeito de São José 

do Rio Preto). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: instalar um centro de exames de imagens em José Bonifácio; 

adquirir aparelhos de ultrassonografia para Guarani d’Oeste; instalar um hospital 

veterinário equipado com centro cirúrgico em Guapiaçu; criar um programa estadual de 

saúde animal, similar ao SUS; castração e cuidados com os animais em São José do Rio 

Preto, Tanabi e Bálsamo. 

 

Educação: 

Recursos para: construção de uma escola estadual próximo à Unidade Habitacional 

Duas Vendas – G, em São José do Rio Preto; reforma da EE da Vila Rincão; instalar um 

polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) em Bálsamo e um em 

José Bonifácio; instalar uma ETEC em José Bonifácio; reformar as escolas estaduais e 

instalar um núcleo da escola legislativa em José Bonifácio; oferecer cursos de 

capacitação nas áreas operacionais dos municípios (como abastecimento de água, 
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tratamento de esgoto, instalações elétricas, climatização de ambientes, manutenção de 

dispositivos públicos e fiscalização de obras). 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: duplicação do trecho da rodovia Washington Luís que liga São José 

do Rio Preto a Mirassol e de suas vias marginais, entre São José do Rio Preto, Mirassol e 

Cedral; promover mais segurança na rodovia Roberto Mário Perosa, que liga Ibirá a 

Sales; investir em melhorias de segurança de tráfego e instalação de rotatórias na 

rodovia SP-379; prolongar as alças de acesso e construir lombadas no leito transitável 

na rodovia SP-423, em Nova Granada; instalar lombadas eletrônicas, melhorias de 

iluminação e duplicar a SP-425, no trecho compreendido entre José Bonifácio e 

Penápolis; recapeamento asfáltico da rua do Hospital da Criança e Maternidade e 

pavimentação completa da vicinal José Domingues Neto, na Estância Vila Azul, em São 

José do Rio Preto; instalar recursos de acessibilidade em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT em toda a área urbana do município de José Bonifácio; retomar a 

instalação de um aeroporto destinado ao transporte de carga em São José do Rio Preto; 

implementação do CEP Rural; instalação de uma unidade do PROCON em José Bonifácio 

e uma do Poupatempo em Tanabi; perfuração de um poço profundo na cidade de 

Jaboticabal; canalização do rio São Pedro, na altura da rua Antônio Marcos de Oliveira, 

em São José do Rio Preto. 

 

Segurança pública: 

Recursos para: instalar um Batalhão de Polícia de Trânsito, de Patrulha Rural e de 

Proteção Ambiental em José Bonifácio; construir um edifício para o Instituto Médico Legal 

de São José do Rio Preto; investir nas polícias Civil e Militar; reposição do efetivo de 

policiais militares; reajustar o salário dos policiais e aumentar o valor da Diária Especial 

por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM); incluir os policiais 

militares para atendimento pelo IAMSPE; aumentar o efetivo da Polícia Militar em Álvares 

Florence e nos pequenos municípios do Estado; instalar uma unidade da Delegacia da 

Mulher em Tanabi; investir no patrulhamento da Lei Maria da Penha; ampliar o 

funcionamento das Delegacias da Mulher para 24 horas, em São José do Rio Preto. 
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Desenvolvimento econômico: 

Em Uchoa, recursos para: investir em turismo, com o oferecimento de um curso 

de gastronomia e desenvolvimento de um produto com receita típica da cidade; 

programas de geração de emprego e qualificação dos artesãos. 

Em José Bonifácio, recursos para: implantação de uma Incubadora de Empresas 

de Tecnologia voltada aos segmentos de confecção, pecuária e comércio; implantação 

do Polo de Empresas de Confecção de Vestuário e de um Centro de Inclusão Digital; 

construção de infraestrutura para recepção dos devotos do Monsenhor Angelo Angioni.  

 

Assistência social: 

Recursos para: programas sociais oferecidos no contraturno do horário de aula 

das crianças e dos adolescentes estudantes, em Guarani D’Oeste; entidades do terceiro 

setor, dentre elas, a Associação Tanabiense Amigos das Pessoas Especiais (ATAPE), em 

Tanabi. 

 

Outros: 

Saneamento básico: recursos para instalar tecnologia de ponta para o tratamento 

de esgoto em José Bonifácio. 

Transporte: recursos para criar linhas de ônibus de transporte suburbano pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), em São José do Rio Preto. 

Meio ambiente: investir em programas que incentivem o reflorestamento e a 

proteção do ambiente em áreas de reserva. 

Esporte: recursos para construção de pistas de skate dos tipos “street park” e 

“bowl” no município de José Bonifácio. 

Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 

Funcionalismo público: recursos para reajuste salarial dos servidores públicos, 

inclusive dos servidores de carreiras da segurança pública.   

Cultura: recursos para reforma e ampliação do Centro Cultural de José Bonifácio. 
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24. Audiência Pública em Ourinhos 

Região Administrativa de Marília - 07/10/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Ourinhos 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais deputados: 

Mauro Bragato - PSDB 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Santiago de Lucas Angelo (presidente da Câmara Municipal de Ourinhos) 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Em Ourinhos, recursos para: retomar os atendimentos pelo Instituto de 

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE); construir mais um hospital; 

R$ 3 milhões, no mínimo, para realização de cirurgias eletivas; investir no AME e em 

exames de imagem, consulta com especialistas e medicações de alto custo; investir na 

UPA e na Santa Casa; adquirir um veículo para transporte interligado de pacientes dentro 

da cidade; investir em projetos para as pessoas acamadas; cuidar dos animais 

abandonados e de rua (aquisição de um veículo, ração e medicamentos). 

Na região: R$ 2 milhões para a Santa Casa de Palmital; R$ 200 mil para custeio 

da saúde em Quatá; recursos para o hospital de Gália. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: construir uma passagem para veículos e pedestres, entre os 

quilômetros 377 e 378 da rodovia Raposo Tavares (trevo da Vila Brasil); investimentos 

do Programa Melhor Caminho em Ourinhos; implantar vicinais na estrada do Pinho e no 
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bairro do Ribeirão Grande; R$ 200 mil para investimentos em infraestrutura e 

pavimentação asfáltica em Quatá.  

 

Meio ambiente: 

Recursos para: investir em um projeto estadual para monitoramento dos aterros 

sanitários, com instalação de poços para coleta de amostras de água ao redor dos 

aterros, evitando maior contaminação do lençol freático; investir na recuperação de 

nascentes em Ourinhos. 

 

Assistência social: 

Recursos para: a política municipal de assistência social, especialmente o 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF); construir mais um CRAS em Ourinhos; 

construir uma sede própria para a Casa da Mulher em Ourinhos; construir a Creche da 

Comerciária; auxiliar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, para integração 

com a comunidade e as escolas; para entidades do terceiro setor, especificamente a 

Associação Mirim de Ourinhos; R$ 500 mil para a APAE de Palmital; R$ 100 mil para a 

Associação Voluntária do Câncer Dr. Fuade Haddad, de Palmital. 

 

Outros: 

Educação: recursos para ampliar os cursos oferecidos pela UNESP em Ourinhos. 

Transporte: recursos para estudar a viabilidade de implantar o transporte ônibus-

trilho entre os municípios da região. 

Esporte: recursos para construir centros de referência ao esporte, com as 

principais modalidades, nas cidades que são capitais regionais no Estado, como 

Ourinhos. 

Desenvolvimento econômico: recursos para trazer o SP TECH e o Empreenda 

Mulher (programa estadual de formação da mulher para o mercado de trabalho) para 

Ourinhos. 

Cultura: investimentos em cultura, inclusive nos tradicionais festivais de cultura, 

e em preservação dos prédios históricos de Ourinhos.  

Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado. 
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25. Audiência Pública em Presidente Prudente 

Região Administrativa de Presidente Prudente - 07/10/2021 

 

Local: Câmara Municipal de Presidente Prudente   

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

 

Demais Deputados: 

Mauro Bragato – PSDB (presidente da audiência) 

 

Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

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

Brandão (vereadora de Presidente Prudente); Ed Thomas (prefeito de Presidente 

Prudente). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: saldar a dívida do IAMSPE com os hospitais da região e retomar o 

atendimento; ampliar a contrapartida do Estado nos convênios com o IAMSPE; R$ 1 

milhão para cadastramento e atendimento conveniado entre o IAMSPE e a Santa Casa 

de Martinópolis; ampliar o valor destinado às Santas Casas por meio do Programa Mais 

Santas Casas; triplicar o investimento em exames e consultas dos pacientes da região 

atendidos pelo SUS; promover assistência nos assentamentos da região. 

Em Presidente Prudente, recursos para: instalar um posto de saúde no bairro de 

João Domingos Netto, em Presidente Prudente; R$ 30 milhões para construção de um 

Centro de Reabilitação “Lucy Montoro” em Presidente Prudente. 
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Educação: 

 Recursos para: ampliar o percentual do ICMS destinado às universidades para 

11,6%; R$ 600 mil para manutenção da rede elétrica da biblioteca da UNESP de 

Presidente Prudente; instalar uma escola no bairro de João Domingos Netto, em 

Presidente Prudente. 

 

Infraestrutura: 

Em Presidente Prudente, recursos para: pavimentação da estrada do Sete Copas; 

R$ 14 milhões para pavimentação asfáltica e iluminação da rodovia Raimundo Maiolini; 

R$ 514 milhões para recapeamento asfáltico e melhorias da estrada do Hospital 

Psiquiátrico “Bezerra de Menezes”; R$ 6 milhões para duplicação da rodovia Ângelo 

Rena. 

Recursos para pavimentação da estrada vicinal que liga a rodovia Raposo Tavares 

à represa Laranja Doce, em Martinópolis. 

 

Cultura: 

Recursos para: promoção da literatura regional (aquisição de obras para compor 

o acervo de literatura de escritores regionais; valorização da música regional, com 

investimentos no Projeto Latitude 21; destinar parte do ICMS do Estado para construção 

de um Museu Regional Virtual, em Adamantina. 

 

Desenvolvimento econômico: 

Recursos para: investir na agricultura familiar em áreas de assentamento, 

favorecendo o processamento e o beneficiamento da produção; reformar e ampliar o 

espaço do “Barracão”, utilizado para tais fins em Mirante do Paranapanema; aumentar 

para no mínimo 1% da arrecadação do Estado os investimentos visando a melhorar o 

escoamento da produção e o desenvolvimento agrícola dos pequenos municípios; investir 

em programas que incentivem a agroecologia; criar um programa de bioeconomia na 

região de Presidente Prudente, para o desenvolvimento de produtos e alimentos a partir 

da produção agropecuária regional; dar mais incentivo fiscal às empresas do ramo da 

energia solar.  
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Assistência social: 

Recursos para: instalar uma creche e uma área de lazer no bairro de João 

Domingos Netto, em Presidente Prudente; R$ 1 milhão, no mínimo, para o Projeto 

Talento Cidadão; R$ 2,5 milhões para construir uma nova escola APAE em Martinópolis. 

 

Outros: 

Meio ambiente: recursos para oferecer formação técnica em meio ambiente e 

reserva ambiental aos assentados de Mirante do Paranapanema. 

Habitação: recursos para proceder a desafetação das terras devolutas demarcadas 

na região de Presidente Prudente, regularizando a posse. 

Justiça: R$ 70 milhões para pagamento dos mediadores e conciliadores em 

atividade no Estado. 

Funcionalismo público: recursos para realização de concurso público para 

reposição de efetivo do ITESP. 
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26. Audiência Pública em São Paulo  

Região Metropolitana de São Paulo - 14/10/2021 

 

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

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

Adalberto Freitas - PSL; Dra. Damaris Moura - PSDB. 

 

Demais deputados: 

Janaina Paschoal - PSL; Dr. Jorge do Carmo - PT; Tenente Nascimento (PP). 

 

 

Resumo das principais demandas apresentadas, por tema: 

 

Saúde: 

Recursos para: reabrir os prontos-socorros e os atendimentos em especialidades 

que foram fechados durante a pandemia, em todo o Estado; fabricação de medicamentos 

de baixo, médio ou alto custo pela FURP; tratamento do câncer de cabeça e pescoço pelo 

Oncocentro (análises laboratoriais e próteses para pacientes mutilados pela doença); 

ampliação da capacidade de atendimento (incluindo unidades de UTI definitivas) para os 

seguintes hospitais estaduais: de São Mateus, de Sapopemba e da Vila Alpina; melhorar 

o sistema CROSS. 

Na cidade de São Paulo, recursos para: construção de um hospital estadual na 

região de Itaquera / Guaianases; ampliação de subsedes do Instituto de Medicina Social 

e de Criminologia (IMESC); reabrir o pronto-socorro estadual em Capela do Socorro; 

ampliar a capacidade de atendimento nos hospitais do Grajaú e de Pedreira, para 

realização de consultas e de exames; aumentar atendimentos na saúde (consultas) em 

Parelheiros; construir um hospital estadual e um AME e realizar carretas de saúde 

anualmente na região do Cangaíba; investir nos hospitais da região da Brasilândia; 

reformar o prédio do Hospital Sorocabana, na Lapa. 
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Recursos para: retomar o convênio com o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 

(pelo menos R$ 1 milhão por mês) e investir no serviço de oncologia da microrregião de 

Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires; reabrir o pronto-socorro do Hospital Geral 

de Itapecerica da Serra (HGIS) e construir um AME na cidade; implantar um AME em 

Itaquaquecetuba. 

 

Educação: 

Recursos para: executar obras de reforma e manutenção de escolas estaduais e para 

reajustar os salários dos professores, agentes de organização escolar e de outros 

servidores públicos; ampliar o direito à meia passagem para estudantes em transporte 

público; reformar as escolas de Embu das Artes, inclusive construindo estruturas para 

aulas de Educação Física, como quadras poliesportivas; construir uma FATEC e reformar 

escolas em Itapecerica da Serra; reformar escolas em Parelheiros; construir escolas de 

alvenaria em Embu Guaçu. 

Na cidade de São Paulo, recursos para: construir a cobertura da quadra e uma 

nova quadra na EE Tancredo Neves, no Jardim Novo Horizonte; construir uma ETEC ou 

uma FATEC e reformar as escolas públicas estaduais da região do Cangaíba; concluir a 

obra da ETEC na Cidade Ademar; concluir a reforma (reconstrução) da EE Renata 

Menezes, cobrir a quadra poliesportiva de EE Vargem Grande II, executar obras de 

manutenção e reforma da EE Lucas Rogel e ampliar a EE Reverendo Erodice Pontes de 

Queiroz, em Parelheiros. 

Recursos para: transformar a EE João Ricardo Borges, no Jardim Zaíra, em escola 

de período integral, e para reformar todas as escolas estaduais em Mauá; implantar uma 

ETEC e uma FATEC na região de Itapecerica da Serra. 

 Aumentar o percentual repassado às Universidades Estaduais de volta a 11,6% do 

ICMS-QPE do Estado de São Paulo, como era historicamente antes de 1989. 

 

Infraestrutura: 

Recursos para: duplicação da estrada do M’Boi Mirim; construir uma alça de acesso 

do Rodoanel para Embu Guaçu e uma para Itapecerica da Serra; concluir as obras do 

corredor Oeste do Rodoanel, da Linha 9 da CPTM e de alças de acesso do Rodoanel à 

rodovia Raposo Tavares 

Na cidade de São Paulo, recursos para: investir em prevenção de alagamentos e 

enchentes nos córregos da Moenda, do Freitas, do Itaim e do Itaquera e na estrada do 

M’Boi Mirim; concluir as obras urbanas na avenida Jornalista Roberto Marinho; duplicar 
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a ponte Ermelino-Cumbica e instalar um Poupa Tempo no bairro do Cangaíba; investir 

na expansão da linha férrea até Parelheiros; construir uma passarela para ciclistas no 

cruzamento das rodovias Imigrantes e Anchieta. 

 Recursos para: asfaltar a rua da Mobaça, em Itapecerica da Serra; retomar a 

Patrulha Agrícola nas estradas vicinais em Ibiúna; reconstruir a ponte entre São Roque 

e Ibiúna. 

Em Itaquaquecetuba, recursos para: construir um dique de contenção contra 

enchentes no córrego Três Pontes, no bairro Jardim Fiorelo; reformar as estações da 

CPTM; executar a obra do corredor Metropolitano; construir um acesso da estrada do 

Bom Sucesso para a rodovia dos Trabalhadores. 

 

Transporte: 

Recursos para: concluir as obras da estação do Metrô no Jardim Ângela, em São 

Paulo; concluir as obras da estação Varginha da CPTM; implantar uma linha 

intermunicipal de ônibus ligando o bairro do Cangaíba, em São Paulo, à região industrial 

de Cumbica, em Guarulhos; implantar uma nova linha de ônibus de Itapecerica da Serra 

ao Metrô Capão Redondo; levar o Metrô o mais próximo possível de Embu Guaçu; 

instituir passe livre para idosos no Metrô. 

 

Segurança pública: 

 Recursos para: abertura das Delegacias de Polícia em atendimento 24 horas; 

aumento do efetivo da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC); ampliação do 

patrulhamento da Polícia Militar, principalmente no período noturno, na Região 

Metropolitana de São Paulo; reforma de delegacias, institutos médicos legais e batalhões 

da Polícia Militar; construir uma delegacia, manter em funcionamento as bases 

comunitárias já existentes na área e criar uma nova Companhia da Polícia Militar no 

bairro do Cangaíba, em São Paulo; reabertura de bases comunitárias da polícia na Cidade 

Ademar, em São Paulo; implantação uma Delegacia da Mulher 24 horas e construir uma 

Casa de Passagem em Mauá; contratação de policiais e construção de uma Delegacia da 

Mulher em Itapecerica da Serra. 

 

Meio ambiente: 

Recursos para: pagamento de compensação pela SABESP e pelo Governo do 

Estado para Embu Guaçu, por ser área de manancial; fiscalização dos mananciais Billings 

e Guarapiranga; recuperação da represa Billings; criar um parque ecológico na área da 
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represa, em Itapecerica da Serra; instalar saneamento básico na represa Itupararanga, 

em Ibiúna; desassoreamento do rio Tietê e implantação do Parque Linear em 

Itaquaquecetuba; recuperação e manutenção do Parque Municipal Horto do Ipê, em São 

Paulo. 

 

Outros: 

Recursos para: reforçar o orçamento dedicado à periferia de todas as regiões da 

cidade de São Paulo, para investir em saúde, educação e assistência social (combate à 

fome); mais investimentos do Estado na região da e na cidade de São Paulo em geral. 

Saneamento básico: recursos para instalar saneamento básico em bairros de 

Embu Guaçu e para investir em saneamento básico em Parelheiros, São Paulo. 

Habitação: recursos para construir unidades habitacionais no bairro do Cangaíba, 

em São Paulo. 

Assistência social: destinar 10% do orçamento do Estado para programas e 

benefícios de assistência social. Recursos para: investir na geração de empregos e em 

assistência social; instalar uma unidade do restaurante Bom Prato no Jardim Novo 

Horizonte, uma em Parelheiros e uma no Cangaíba, em São Paulo. 

 Esporte: recursos para: mais investimentos em esporte e lazer na periferia de São 

Paulo, principalmente nas Centrais das Comunidades (CDCs); construir um ginásio 

poliesportivo na região da Penha, em São Paulo; melhorias nas estruturas de esporte na 

Vila Calú, em Itapecerica da Serra. 

Cultura: recursos para: investir na juventude da periferia de São Paulo, 

valorizando a cultura local; instalar uma Fábrica de Cultura no bairro do Cangaíba, em 

São Paulo; instalar uma Fábrica de Cultura na região de Itapecerica da Serra. 

 Justiça: recursos orçamentários para pagamento dos mediadores e conciliadores 

em atividade no Estado e para nomeação dos aprovados remanescentes (cadastro de 

reserva) no concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
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27. Emendas da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento 

 

  

Após a realização de 26 Audiências Públicas nas regiões administrativas, 

aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, a Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento apresentou emendas ao Projeto de Lei do 

Orçamento Estadual 2022, organizadas por audiência.  

O objetivo foi acolher o maior número possível de sugestões, abrangendo as 

demandas da população paulista. No entanto, é importante esclarecer que alguns pleitos 

não puderam ser acatados e incluídos nas emendas, inobstante o seu mérito, por 

dependerem de aprovação de leis anteriores, tais como reajustes salariais para diversas 

categorias do funcionalismo público. 

Assim, buscando atender às necessidades da população paulista de forma 

representativa, optamos por reforçar dotações orçamentárias nas áreas que receberam 

a maior quantidade de sugestões em cada uma das audiências públicas.  

Abaixo, apresentamos o link para acessar o arquivo com o teor completo das 

emendas apresentadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 

Por fim, agradecemos mais uma vez a participação da sociedade paulista neste 

importante processo democrático.   

 

 

 

 

Emendas da CFOP - Audiências Públicas Orçamento 2020 

Link para o arquivo: 

 

https://www.al.sp.gov.br/arquivos/leis/orcamento/2022/emendas-CFOP-orcamento-2022.pdf 

 

https://www.al.sp.gov.br/arquivos/leis/orcamento/2022/emendas-CFOP-orcamento-2022.pdf

