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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Administração Penitenciária 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Criação de um programa priorizando transferências de servidores públicos para 

serviços em Penitenciárias, CRs e CDPs 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Aumento de Recursos para o sistema penal 

 Contratação de Agentes Penitenciários - Regional Bauru 

 Implantação de programa de reintegração social - profissional para egressos do 

sistema prisional 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Elaboração de plano estadual de políticas públicas para mulheres, destinando 

recursos para Programas e Ações, especificamente à população carcerária 

feminina 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Compensação financeira para municípios onde existam unidades prisionais 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Recursos para reforço da infraestrutura necessária para suportar a implantação do 

presídio em Leme 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Apoio ao Programa de Agricultura Familiar (Programa Paulista da Agricultura de 

Interesse Social - PPAIS) 

 Criação de políticas de repasse de recursos aos municípios que aderirem ao PPAIS 

– Rubiácea 

 Recursos para os Programas de Piscicultura 

 Implantação de Mini Usinas de Pasteurização de Leite nos assentamentos de 

Araçatuba e região  

 Aquisição de equipamentos e máquinas para Associações de Pequenos 

Agricultores - regional 

 Implantação de Farinheira (equipamentos) nos assentamentos de Araçatuba e 

região 

 Priorização de Programas de Desenvolvimento Sustentável disponibilizando 

recursos para aquisição de máquinas e equipamentos para associações de 

pequenos e médios produtores rurais 

 Implementação do Programa “Melhor Caminho” - regional 

 Implantação de atendimento padrão “Poupatempo” Rural – regional  

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Diversificação e apoio às atividades econômicas, especialmente na agropecuária, 
com ênfase nos agronegócios – regional  

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Aumento de recursos para pesquisas agrícolas – ITAL – APTA 

 Construção de barracão – pequeno produtor – Rafard 

 Implantação de Centro de Controle de Zoonoses - Bragança Paulista  

 Implantação de Hospital Público Veterinário – Bragança Paulista  

 Implantação de Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - Bragança Paulista 

 Fornecimento de Vacina V12 e V3 (cães e gatos) - Bragança Paulista 

 Programação de castração de animais - Bragança Paulista 

 Verbas para entidades de proteção animal - Bragança Paulista 

 Aquisição de rolo compactador para estradas rurais – Ipeúna 

 Aquisição de caminhão plataforma – Santo Antônio do Jardim 
 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Investimentos para o escoamento da produção da agricultura familiar 

 Adoção de Programas de “perenização” de estradas vicinais 

 Construção de Centro de Cultura e Lazer em parceria com Instituto de Zootecnia - 
Nova Odessa. 
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RA Central – 10/07/2014 

 Maior rigor no cumprimento da lei do agronegócio - Boa Esperança do Sul  

 Estímulo ao agronegócio / agroindústria - Borborema 

 Obras de recuperação de área degradada por erosão nas proximidades do Sítio 
São Carlos – Tabatinga  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Apoio às ações de assistência técnica, fortalecimento ao Desenvolvimento Rural e 
as Casas da Agricultura (cooperativismo) - regional  

 Piscicultura (Tilápia) – escoamento da produção - Rifaina 
 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Construção de entreposto regional - Itapeva 

 Construção de abatedouro regional - Itapeva 

 Fomentar / aquisição de produtos da bacia leiteira para o Programa Viva Leite na 
região - Itapeva 

 Aquisição na região de leite para a merenda escolar – Itapeva 

 Expansão do Programa Melhor Caminho - Itapeva 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Melhorias nas instalações físicas – CATI – Marília 

 Expansão dos programas de Assistência técnica / Recursos Humanos – CATI – 
Marilia 

 Expansão do Programa Melhor Caminho – Maracaí 

 Incentivo à agropecuária e à expansão da agroindústria 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Contratação de técnicos para Casa da Agricultura / Assistência Técnica – regional 
(APTA / CATI) 

 Reposição de técnicos para os programas de agricultura familiar - regional 

 Investimento e apoio aos programas de agricultura familiar - Martinópolis 

 Reaparelhamento e aumento do atendimento da CATI aos pequenos municípios – 
regional 

 Criação de políticas voltadas à alimentação social relacionada ao pescado – 
regional 

 Promoção da Pesquisa Agropecuária / APTA – regional 

 Recursos para sustentabilidade do solo – Sec. Agricultura / ITESP - regional 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Apoio à agricultura familiar por meio da CATI 

 Melhoria de Estradas Rurais – Programa Melhor Caminho - Barra do Turvo 

 Apoio a Programas de Agricultura Orgânica – Pedro de Toledo 
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RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Incentivo às atividades do setor sucroalcooleiro  

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Construção de Galpões de Agronegócios / multiuso - regional 

 Expansão dos agronegócios, certificação de produtos, orientação técnica à 
produção e comercialização para pequenos produtores - regional 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Otimização dos espaços da Secretaria de Agricultura para implantação de FATEC - 
Tietê  

 Recursos para a Secretaria Municipal de Agricultura para cobrir serviços de: 
motonivelamento, cascalhamento e captação de águas pluviais nas estradas do 
Paraíso e do Capim Fino, mas no Bairro do Pavão – São Roque 

 Expansão do Programa Melhor Caminho - Ibiúna 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Fortalecimento dos Programas de apoio à Agricultura Familiar – Centro de 
Pesquisas – regional  

 Reestruturação das Casas da Agricultura: pessoal e equipamentos – regional 

 Apoio ao programa de vacinação e castração de animais – regional 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Fortalecer e agregar valor às atividades de pesca e turismo da região como forma 
de também gerar inclusão social aos nativos (pescado regional) 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Apoio às ações de defesa agropecuária da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 

 Realização de concurso público na SAA, para áreas técnicas de assistência aos 
agricultores 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Investimento e valorização da Agricultura Familiar  

 Ampliação de recursos orçamentários (infraestrutura e recursos humanos) para o 
Centro de Engenharia / Tecnológico e o Centro de Frutas 

 Valorização e reajustes salariais para os pesquisadores e assistentes técnicos de 
pesquisa 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Ampliação do programa “Melhor Caminho” em Analândia e pequenos municípios 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Casa Civil – Desenvolvimento Metropolitano 

25/08/2014 
 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Plano Diretor Regional – Desenvolvimento Regional Integrado (Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC) 

 Elaboração de Cartas Geotécnicas de Aptidão à Ocupação para os municípios de 

Mauá, Diadema e Santo André (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 
 Consolidação da governança da RMBS 

 Antecipação de recursos para a implementação das ações previstas no Plano 

Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da Baixada Santista (PMDE-BS) 

conforme resolução do Condesb, aprovada em sua 178ª Reunião Ordinária, 

realizada em 26/08/14 

 Aumento da contribuição anual do Estado no Fundo Metropolitano da Baixada 

Santista de R$ 5,5 milhões para R$ 12,8 milhões, dado que desde 2008 o valor 

desse repasse não foi atualizado 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Consolidação da governança do Aglomerado Urbano de Piracicaba 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Cultura 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Preservação do Patrimônio Histórico de Araçatuba e da região 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de Centro Cultural – Santo Antônio do Jardim 

 Construção do Teatro Concha Acústica - Divinolândia 

 Construção do Memorial Euclydes da Cunha – São José do Rio Pardo 

 Readequações estruturais das áreas de esportes, lazer e cultura – Charqueada 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Criação de espaço institucional na área de planejamento do Estado para 
desenvolvimento do setor de economia criativa. 

 Construção de Centro de Cultura e lazer em parceria com Instituto de Zootecnia - 
Nova Odessa. 

 Construção de um Centro Cultural na região de Capela - Vinhedo 

 Construção de um Centro Cultural e biblioteca na Rua José Aparecido Moreto, no 
Jardim Marajoara - Pedreira 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Reforma do Centro Cultural – Tabatinga  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Construção de anfiteatro – Buritizal 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Fomento a atividades culturais e artísticas - regional 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Restauro da Igreja de Redenção da Serra, tombada pelo Condephaat – Redenção 
da Serra 

 Restauração e reforma do prédio da antiga fábrica da Tecelagem Parayba – São 
José dos Campos. 

 Recursos ao Programa de Ação Cultura (PROAC – Editais), de maneira a equilibrar 
o orçamento com o (PROAC – ICMS) - regional 

 Implantação de uma “Fábrica de Cultura” na Região Metropolitana - regional 

 Recursos para o Fundo Estadual de Cultura, dada a adesão do Estado de São Paulo 
ao Sistema Nacional de Cultura – regional 

 Restauração do Teatro Municipal e da Estação Ferroviária - Cachoeira Paulista. 

 Criação de uma política de cultura – regional 
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 Implantação da Virada Paulista Regional Vale do Paraíba, para estimular o acesso à 
cultura - regional 

 Construção de um teatro municipal - Caçapava. 

 Reforma do Museu do Automóvel Roberto Eduardo Lee - Caçapava. 

 Recursos para a reforma do Grupo Escolar Rui Barbosa, tombado e municipalizado 
- Caçapava. 

 Elaboração do plano de revitalização da Região Central de Taubaté, incluindo: 
revitalização do Sítio do Pica-pau Amarelo; Estação Ferroviária - Taubaté 

 Apoio à elaboração do Plano Municipal de Cultura - Taubaté 

 Instalação de uma “Oficina Cultural” - Taubaté 

 Implantação do Centro de Apoio ao Escritor Jovem - Taubaté 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Realização de Virada Cultural em todos os municípios da Baixada Santista 

 Previsão de recursos para a Virada Cultural em todas as cidades da RMBS – 
Guarujá  

 Ampliação das Oficinas de Cultura – Guarujá  

 Restauro do Museu da Fortaleza de Barra Grande e do Instituto Santa Emília – 
Guarujá  
 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Criação do Museu da TV brasileira (Decreto 56.568) 

 Reabertura do Museu Paulista 

 Revitalização de museus 

 Virada Cultural Regional Paulista ABC (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Recuperação e revitalização do Museu de Energia - Louveira 

 Apoio à cultura com aumento de recursos ao PROAC (Programa de Ação Cultural) 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia  

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Investimento em programas e projetos relacionados à criação de peixes (piscicultura) 

 Implantação de Mini Usinas de Pasteurização de Leite nos assentamentos de 
Araçatuba e região 

 Implantação de Farinheira (equipamentos) nos assentamentos de Araçatuba e região 

 Cessão de área e aporte financeiro para ampliação da Fatec – Araçatuba 

 Reversão da política de distribuição do ICMS para os municípios produtores de cana de 
açúcar - regional 

 Ampliação de cursos profissionalizantes e técnicos – regional 

 Implantação da Faculdade de Medicina - regional 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Apoio à instalação do Parque Tecnológico – Barretos 

 Implantação de Porto Seco - Barretos 

 Implantação de uma ETEC com cursos de Tecnologia de Alimentos - Guaíra 

 Implantação de uma FATEC / ETEC – Barretos - regional 

 Maior investimento do Estado no desenvolvimento econômico da região 

 Ampliação da infraestrutura dos Distritos Industriais - Barretos -regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Implantação da Faculdade de Medicina – Bauru 

 Construção de Parque Tecnológico – Bauru 

 Construção de Prédio para a ETEC – Lins 

 Construção e Ampliação de ETECs e FATECs – Regional Bauru 

 Apoio ao Centro Regional de Inovação Tecnológica – Lins 

 Recursos de infraestrutura para instalação de Distrito Industrial – Iacanga 

 Aumento de repasse de recursos às Universidades Estaduais 

 Instalação de Distritos Industriais e Feiras de Negócios  

 Formação e qualificação profissional  

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Unicamp – aumento de repasse de recursos (0,05%) – Campus de Limeira 

 Construção de FATEC (Curso de gestão, turismo e edificações) - Amparo 

 Incubadora FATEC/ETEC - Mogi Mirim 

 Infraestrutura básica para o Distrito Industrial – Tapiratiba 

 Infraestrutura básica para o Distrito Industrial – Rafard 

 Infraestrutura básica para o Distrito Industrial “Teobaldo Denigris” – Santo Antônio do 
Jardim 

 Construção de novo Distrito Industrial – São José do Rio Pardo 

 Construção de Parque de Exposições – São Sebastião da Grama 
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RM Campinas – 19/08/2014 

 Implantação de escolas técnicas nas sub-regiões carentes. 

 Implantação de unidade da Fatec em Valinhos  

 Implantação de ações facilitadoras para atração de atividades econômicas 

 Aumento do intercâmbio entre setor produtivo e centros de pesquisa visando ampliar 
a competitividade 

 Revitalização dos Institutos e Centros de Pesquisas 

 Dinamização das incubadoras de empresas e apoio aos Parques Tecnológicos  
 

RA Central – 10/07/2014 

 Integração da capacidade científica e tecnológica da região com o setor produtivo da 
RA 

 Estímulo ao setor agroindustrial (sucroalcooleiro, cítricos) e tradicionais (avicultura e 
gado leiteiro)  

 Apoio às micro, pequenas e médias empresas 

 Implantação de novos cursos profissionalizantes 

 Incentivo à indústria têxtil - Tabatinga 

 Incentivo para buscar a vocação do município - Boa Esperança do Sul   

 Fortalecimento dos arranjos produtivos locais / regionais notadamente no setor 
moveleiro e têxtil - Boa Esperança do Sul  

 Criação de Centro de Qualificação e Capacitação de mão de obra - Boa Esperança do 
Sul  

 Implantação de cursos profissionalizantes - Borborema  

 Instalação de um Centro de Inovação Tecnológica  - Porto Ferreira  

 Criação do “Distrito Industrial de Agulha”, às margens da Rodovia Washington Luís 

  (SP 349) – Fernando Prestes  

 Construção de um Centro Empresarial – Porto Ferreira  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Incentivos aos clusters do setor industrial (micro, pequenas e médias empresas) e às 
agroindústrias - Franca  

 Criação de um Departamento de Indicações de Procedência na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com vistas ao credenciamento das 
indústrias do APL - Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (Sindifranca) - Franca 

 Recursos para o desenvolvimento do Projeto BANTAN, que tem por objetivo 
desenvolver software de gestão integrada a informação para empresas do Setor 
Calçadista - Franca  

 Redução de 40% no ICMS na área calçadista 

 Aumento de recursos para o Banco do Povo Paulista 

 Recursos para obras de infraestrutura do Distrito Industrial - Morro Agudo 

 Recursos para obras de infraestrutura do Distrito Empresarial - Guará  

 Recursos para infraestrutura do Distrito Empresarial – Buritizal 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Criação de Parque Tecnológico em Campina do Monte Alegre 

 Criação de Centro Tecnológico da Madeira - Itapeva 
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 Criação de Zona Especial de Interesse do Estado visando implementar Planos de 
Desenvolvimento na região – Itapeva  

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Apoio e aporte de recursos para investimentos em tecnologia na Faculdade de 
Medicina de Marília 

 Construção de prédio para administração e almoxarifado – Faculdade de Medicina de 
Marilia 

 Implantação da Faculdade de Engenharia, Mecânica e Eletrônica - Marília 

 Instalação do Distrito Industrial – Maracaí 

 Formação e qualificação profissional especializada 

 Reforma do antigo prédio do CEFAM para uso dos funcionários / alunos da Faculdade 
de Medicina de Marília 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Criação de políticas relacionadas ao desenvolvimento da agroindústria, com ênfase em 
propriedades de pequeno porte – regional 

 Políticas para criação de Zonas Industriais nos municípios (recursos e apoio técnico) - 
regional 

 Criação de Zonas de Desenvolvimento de Tecnologia em Informática - regional  

 Criação de Zona de Tecnologia do Agronegócio - regional 

 Ampliação de Campus Universitário – Presidente Prudente. 

 Implantação da Faculdade de Medicina no Campus UNESP (PL 597/2012 que tramita 
na Câmara Legislativa) - Presidente Prudente  

 Ampliação de cursos profissionalizantes e técnicos – regional 

 Implantação de uma Zona Especial de Desenvolvimento (ZED) no Oeste do território 
paulista, ao longo da fronteira com o Estado do ato Grosso do Sul, para ser uma área 
incentivada somente pelo ICMS (PL Nº 473,2013) – regional 

 Instalação de FATECs e ETECs - regional 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Instalação de campus da UNESP em imóvel próprio – Registro 

 Ampliação dos cursos de capacitação profissional na área de turismo, ecoturismo e 
ambiental - regional 

 Implantação de curso de aquicultura e pesca, turismo, ecoturismo e ambiental pelo 
Centro Paula Souza - regional 

 Atuação da UNESP como vetor de desenvolvimento regional: geração de 
conhecimento e transferência de tecnologia para o desenvolvimento das culturas da 
pupunha, banana, plantas ornamentais e medicinais 

 Apoio à UNESP para gerar conhecimento e apropriar o capital natural como potencial 
de geração de desenvolvimento 

 Transferência de tecnologia para Certificação Sanitária da cultura da pupunha 

 Promoção da articulação entre a UNESP, o Centro Paula Souza, os Prefeitos da Região 
e o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira (Codivar), com 
intermediação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, para 
elaboração de um Plano de Ação de Desenvolvimento Tecnológico 

 Criação de cursos destinados às atividades náuticas e pesqueiras - Centro Paula Souza 



 

11 
 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Apoio à instalação de uma Fatec – Ribeirão Preto  

 Ampliação de cursos profissionalizantes e técnicos - regional 

 Estímulo a empresas com atividades em P&D – regional – Polo Tecnológico de Ribeirão 
Preto 

 Incentivo às atividades do setor sucroalcooleiro - regional 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Continuidade da construção do Parque Tecnológico de S. J.do Rio Preto 

 Elaboração de novas políticas voltadas para educação empreendedora na região 

 Aumento do número de vagas no ensino técnico (ETCs) – regional 

 Acompanhamento da licitação da ZPE – Fernandópolis 

 Repasse de recursos para transporte do ensino superior (convênio / parceria)  

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Reforma e ampliação do prédio da ETEC – Tietê 

 Restauração do prédio da ETEC - Itatinga 

 Instalação de uma FATEC – Ass. Municípios do Médio Tietê - regional 

 Otimização dos espaços da Secretaria de Agricultura para implantação de FATEC - Tietê 

 Aumento dos cursos na ETEC - Itatinga  

 Instalação de ETEC no Jardim do Éden - Sorocaba 

 Instalação de escola técnica para jovens – Sorocaba 

 Ampliação de cursos profissionalizantes e técnicos – Regional 

 Estímulo à implantação de empresas de base tecnológica no Parque Tecnológico -
Sorocaba 

 Recursos financeiros para execução do projeto de desenvolvimento do Centro de 
Logística Integrado e Polo de Desenvolvimento Industrial – Itatinga  

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Criação de uma universidade estadual pública e gratuita (UNIVALE) - regional 

 Aumento de vagas para o Ensino Médio Profissionalizante (ETEC) - Caçapava 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Implantação de Universidade (USP/UNESP) – Praia Grande e litoral sul 

 Implantação e/ou ampliação de 15 ETEC’s – Praia Grande e litoral sul  

 Implantação de ETEC e Fatec no Bairro Jardim Progresso - Guarujá 

 Inclusão de novos cursos na ETEC´s - Praia Grande e litoral sul 

 Inclusão de novos cursos na FATEC - Praia Grande  

 Investimentos para implantação de Centro Tecnológico e do Centro de inovação 
Tecnológica – Praia Grande  

 Aproveitamento das oportunidades de negócios (portuário e Pré-Sal) – regional 

 Apoio à implantação do Parque Tecnológico de Santos 
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RM São Paulo – 25/08/2014 

 Ampliação de recursos para as universidades estaduais 

 Revitalização da USP 

 Apoio aos Parques Tecnológicos e as Cadeias e Arranjos Produtivos Locais  

 Ampliação dos Programas de Capacitação Profissional 

 Estímulo à integração de Universidades, Escolas Técnicas e Setor Empresarial   

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Criação, ampliação, manutenção e elevação da qualidade do ensino das Escolas 
Técnicas. 

 Implantação de cursos noturnos na FATEC – Jundiaí 

 Criação de novas unidades da ETEC e instalação de cursos universitários 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Recursos para implantação da infraestrutura industrial nos pequenos municípios – 
Analândia / Charqueada 

 Aumento do intercâmbio entre setor produtivo e centros de pesquisa visando ampliar 
a competitividade 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Desenvolvimento Social  

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Subvenção para Entidades Assistenciais que receberam o título de Utilidade Pública 

 Implantação de programas de incentivo às entidades que trabalham com reciclagem 
de materiais 

 Implantação de Programa de Locação Social  

 Inclusão de equipamentos sociais nos conjuntos habitacionais  

 Instalação de Centros Regionais de Reabilitação de pessoas com deficiência e para 
drogados 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Apoio aos programas de promoção social para idosos e adolescentes 

 Fortalecimento de programas sociais de combate ao alcoolismo e drogas 

 Criação de Centro de Referência da Mulher - regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Implantação de programa de reintegração social - profissional para egressos do 
sistema prisional e dependentes químicos 

 Construção de Centros de Convivência do Idoso – regional Bauru 

 Política para idosos e drogados 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Programa de Proteção Social – combate a drogas – São João da Boa Vista 

 Melhoria de salário para promoção social - São João da Boa Vista 

 Aquisição de móveis e utensílios para o Abrigo Municipal – Piracaia 

 Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Santa Maria da 
Serra 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Intensificação de ações de combate às drogas 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Incentivo aos programas sociais para os pequenos municípios - Boa Esperança do Sul 

 Construção e aquisição de equipamento do Centro de Convivência do Idoso - Boa 
Esperança do Sul 

 Recursos para o “Lar São José de Itápolis” – Itápolis  

 Aquisição de van para transporte de idosos do Abrigo Rainha da Paz – Itápolis 

 Recursos para a APAE do município para finalização da quadra de esportes - Itápolis 
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RA Franca – 23/07/2014 

 Ampliação do atendimento aos idosos - regional 

 Reforço às políticas de combate às drogas – regional 

 Internação de jovens – combate às drogas - Rifaina 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Expansão das ações e dos programas de combate à droga 

 Criação de políticas voltadas à alimentação social relacionada ao pescado 
 

RA Registro – 17/07/2014 

 Ampliação do Programa Casa de Acolhida para adolescentes na região 

 Ampliação dos programas de promoção social para idosos e adolescentes 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Ampliação do Projeto de Prevenção às Drogas para adolescentes  

 Reforma e ampliação de Centro Comunitário - Serra Azul 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Expansão das ações integradas de prevenção e combate ao tráfego de drogas e de 
tratamento de seus dependentes 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Apoio aos programas de combate às drogas - regional 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Apoio ao Desenvolvimento Social, com programas de combate à pobreza rural - 
regional 

 Construção de Clínica para tratamento de dependentes químicos – drogas e álcool. 

 Apoio ao Programa de prevenção ao uso de drogas - regional 

 Apoio ao Programa de prevenção e tratamento ao alcoolismo contemplando a área 
rural – regional 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Investimento em políticas de combate à violência contra a mulher. 

 Aumento do financiamento estadual para os Serviços de Proteção Especial para a 
população em situação de rua 

 Apoio aos programas de tratamento de dependentes químicos – drogas e álcool 

 Elaboração de diagnóstico regional para a população jovem (15 a 29 anos). 

 Recursos e investimentos para a população jovem.  

 Implantação do programa “Bom Prato” - Praia Grande e litoral sul 
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RM São Paulo – 25/08/2014 

 Ampliação dos programas de transferência de renda do Estado para a região do 
Grande ABC 

 Construção do Centro de Referência do Idoso (Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC) 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Expansão do Programa Bom Prato para os municípios da Aglomeração Urbana de 
Jundiaí 

 Aumento de recursos para assistência social  

 Implantação do Centro de Atendimento ao Dependente de Droga 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Apoio aos programas de tratamento de dependentes químicos (drogas e álcool) e aos 
seus familiares – Araras – Piracicaba - regional 

 Fiscalização das entidades e capacitação dos profissionais envolvidos no tratamento de 
dependentes químicos (drogas e álcool) 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Apoio à expansão dos Programas de acessibilidade urbana 
 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Investimentos que garantam a acessibilidade física em equipamentos públicos – Praia 
Grande e Litoral Sul 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Ações favorecendo as pessoas portadoras de necessidades especiais (transportes, 
formação profissional e oportunidade de empregos) 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Educação 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Políticas de municipalização de reformas de escolas estaduais (repasse de recursos 
para os municípios) 

 Programas para construção de bibliotecas municipais - regional 

 Capacitação de funcionários da educação estadual - regional 

 Construção de escolas de Educação Básica, Fundamental II e de Ensino Médio nos 
assentamentos rurais - regional 

 Implantação de equipes multidisciplinar, com Assistente Social, Psicóloga e 
Psicopedagoga para atendimento em todas as unidades escolares - regional 

 Aumento salarial e a fixação de salário mínimo estadual para profissionais de educação  
– regional  

 Instalação de ar condicionado nas escolas estaduais em municípios com temperaturas 
acima de 30ºC no verão – regional  

 Instalação de lousas eletrônicas e capacitação dos profissionais da educação para uso 
das mesmas – regional  

 Inclusão da função de professor mediador escolar e comunitário na equipe gestora das 
escolas estaduais, com remuneração equiparada – regional  

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Atendimento cooperado para programas da merenda / transporte escolar rural / 
segurança / saúde 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Investimento em educação para deficientes físicos (atendimento pedagógico especial) 
via entidades especializadas  

 Implantação de sistemas tecnológicos nas escolas estaduais – Regional Bauru 

 Construção de Escolas Ensino Fundamental e Médio – Jardim Tangaras / Vila São Paulo 
/ Vila Nova Esperança / Jardim Nicéia – Bauru 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de uma nova escola, bem como reforma e ampliação das demais – Tuiuti 

 Construção de escola – Águas da Prata 

 Readequação estrutural da educação – Charqueada 

 Implantação de duas escolas de ensino fundamental de ciclo II - Louveira 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Construção de unidades escolares nos Núcleos Habitacionais 

 Construção de creches na RM Campinas 
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RA Central – 10/07/2014 

 Reformas e ampliação de unidades educacionais - Gavião Peixoto e Regional  

 Reforma e ampliação de unidades educacionais - Porto Ferreira 

 Construção de creche-escola – Dourados e Matão 

 Reforma da creche municipal no Jardim Sérgio Dornéles – Porto Ferreira  

 Construção de creche no Bairro Vitória e no Bairro Lagoa Serena – Porto Ferreira  

 Reforma e ampliação da escola municipal Mino Rossi – Taquaritinga  

 Construção de creche anexa à Escola Municipal Modesto Boher – Taquaritinga  

 Construção de uma creche no Jardim Paraíso, anexa à Escola Municipal Professora 
Maria Helena Nogueira Rangel Faber – Taquaritinga  

 Reforma de escola municipal de educação infantil “Professora Mathilde Menon” – 
Taquaritinga  

 Ampliação da escola municipal infantil Professora Maria Helena Nogueira Rangel Faber 
– Taquaritinga  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Expansão do número de salas de aula - regional 

 Construção da Escola de EMEF (fundamental II) – Francisco Riberio Soares Jr. 

 Reforma e acessibilidade nas escolas: EMEF Prof. Dijalma Pimentel; e da EMEI 
Mercedes Ignácio Cervilha – Buritizal. 

 Construção de escola de educação especial – Buritizal. 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Aumento do valor de repasse para merenda escolar – Itapeva 

 Construção de escola estadual – Bairro Guarizinho 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Cursos nas áreas de tecnologia digital (Ensino Médio) - regional 

 Implantação de Escolas em Tempo Integral em todos os municípios - regional 

 Criação de políticas voltadas à alimentação social / Merenda Escolar 

relacionada ao pescado - regional 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Construção de escolas estaduais em Juquiá e Itariri 

 Ampliação da transferência de recursos para manutenção de merenda e transporte 
escolar no pólo do Centro Paula Souza em área quilombola 

 Reforma e ampliação das escolas estaduais em Itariri 

 Melhoria dos serviços de apoio à educação (transporte, merenda e escolas) - Eldorado 
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RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Reformas das escolas e creches - Jaboticabal. 

 Reforma /ampliação/manutenção nas escolas estaduais - regional 

 Construção de escolas em Núcleos Habitacionais - regional 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Estímulo ao processo de implantação de Escolas em Tempo Integral - regional 

 Construção para descompartilhamento de classes escolares – regional  

 Repasse de recursos para transporte do ensino superior (convenio / parceria)  

 Aumento de vagas e melhorias do Ensino Médio 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Municipalização das escolas estaduais de ensino fundamental 

 Recursos financeiros para a construção de Escola Fundamental II - Médio e de creche-
escola na região norte do município – Tatuí  

 Reformas e ampliação de unidades educacionais, com ênfase em creches - regional 

 Criação de creche do Jardim Guaíba – Sorocaba 
 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Elaboração do Plano Estadual de Educação - regional 

 Recursos para a reforma do Grupo Escolar Rui Barbosa, tombado e municipalizado - 
Caçapava 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Reformas de escolas estaduais – Praia Grande e Litoral Sul 

 Inclusão de novas ETIM’s (Ensino Técnico Integrado ao Médio) - Praia Grande e Litoral 
Sul 

 Melhoria do ensino Fundamental e Médio 

 Implantação de novas escolas de nível Médio e Escolas em Período Integral  

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Ampliação do atendimento da educação básica e do ensino médio (22 mil vagas e 34 
novas escolas) (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Compartilhamento do atendimento do transporte de educação especial (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Capacitação dos professores da rede pública  

 Aumento de unidades de escolas em tempo integral  

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Implantação de 02 Escolas de Ensino Fundamental de ciclo II no município de Louveira 

 Extensão do Programa Escola de Período Integral em todas as escolas públicas  
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 Reforma e ampliação das escolas públicas – Jundiaí 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Construção de unidades escolares (fundamental e médio) em Limeira 

 Implantação de programas sociais para jovens e adolescentes no período inverso às 
aulas (tempo ocioso das escolas) 

 Melhoria da educação básica - regional 

 Apoio aos pequenos municípios para investimentos em educação. 

 Estímulo à implantação de Escolas em Tempo Integral – Analândia / Limeira / regional 
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Audiências Públicas da LOA/2015  

Demandas: Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Expansão dos programas de Capacitação de Mão de Obra 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Capacitação e qualificação de mão de obra – Piracicaba (setores automobilístico e 
artesanato) 

 Incentivos à instalação de indústria - geração de emprego e renda – Rio Claro 

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Aumento de recursos para o Banco do Povo – Patrocínio Paulista. 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Recursos para investimento em qualificação profissional relacionada ao pescado. 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Incentivos para geração de emprego, através de escolas técnicas para mudança da 
vocação do município - Guariba. 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Ampliação de recursos estaduais (convênio) para a manutenção Programa de Apoio ao 
trabalhador - PAT – São José dos Campos  

 Ampliação de programas e cursos de capacitação de recursos humanos para o 
mercado de trabalho – regional 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Qualificação profissional para jovens e sua inclusão no mercado de trabalho 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Implantação e manutenção de Observatório Regional do Emprego, Trabalho e Renda 
na Região do Grande ABC  

 Implantação de Plano Regional de Qualificação Profissional  - Grande ABC 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Aumentar recursos destinados à qualificação profissional 

 Implantação de programas de qualificação e reciclagem profissional – regional 
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 Qualificação profissional para jovens e sua inclusão no mercado de trabalho 

 Reforma e revitalização do Centro de Lazer do Trabalhador – Iracemápolis 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Energia 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Ampliação de investimentos em fontes alternativas de geração de energia - regional 

 Investimento na qualidade de energia elétrica – região de Muritinga do Sul  

 Instalação de um escritório da CESP para atender a população da cidade e da região – 
Araçatuba  

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Criação do Fundo Estadual de Mineração (FEM), anteprojeto nº 132.146/2013 – Santa 
Gertrudes 

 Extensão de iluminação pública - Piracaia 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Obras de iluminação pública - Dobrada  

 Obras de iluminação pública na Avenida que interliga o loteamento “Minha Casa – 
Minha Vida” com acesso à Avenida Pedro Carleto – Taquaritinga 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Instalação de unidade da Subsecretaria da Mineração na região 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Apoio à implantação e manutenção de rede de iluminação pública - Itarirí 

 Instalação do serviço de iluminação pública no Bairro Jardim Vitória – Registro 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Recursos financeiros para instalação e melhoria de equipamentos de iluminação 
pública voltados à implantação do Centro de Logística Integrado e Polo de 
Desenvolvimento Industrial – Itatinga  
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de Centros Esportivos, Anfiteatro e Academia ao Ar livre – Saltinho 

 Construção de Centro Cultural – Santa Maria da Serra 

 Construção de quadras esportivas em escolas – Rafard 

 Reforma e revitalização do Centro de Lazer do Trabalhador – Iracemápolis 

 Revitalização do Complexo Esportivo Dr. Lourenço Quirici – Bragança Paulista  

 Readequações estruturais das áreas de esportes, lazer e cultura – Charqueada 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Construção de uma pista de skate no Jardim Santa Clara - Pedreira 

 Construção de um campo de futebol na Estrada Municipal Olival Pires, no Jardim 
Marajoara - Pedreira 

 Aquisição de equipamentos para prática esportiva em localidades diversas - Pedreira 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Reforma e adequação do Estádio Municipal “Jamil Tannuri” - Boa Esperança do Sul  

 Recursos para a construção de um ginásio de esportes – Dobrada 

 Construção de Centro Esportivo – Gavião Peixoto 

 Recursos para finalização da quadra de esportes (APAE) -  Itápolis 

 Reforma da quadra poliesportiva do Jardim Paraíso – Matão  

 Construção de ginásio poliesportivo no Bairro Nova Guarani e no Bairro Quarto 
Centenário – Matão 

 Construção de piscina, vestiários e quadra coberta no Jardim Itália – Matão 

 Reforma do Campo da Vila Santa Cruz – Tabatinga  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Instalação de praças de esportes - regional 

 Investimentos em complexos esportivos – Rifaina. 

 Ampliação do acesso à prática de esporte e lazer - regional  

 Reforma da pista de atletismo municipal - Buritizal 

 Reforma e acessibilidade do ginásio poli esportivo municipal – Buritizal 

 Construção de vestiário para piscina municipal - Buritizal 

 Construção de sauna municipal – Buritizal  

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Criação de área de lazer e prática de esportes no Bairro Jardim Vitória - Registro  

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Instalação de Centro Integrado de Esporte, Cultura e Lazer no Éden - Sorocaba  

 Recursos para a construção de ginásio poliesportivo – Tatuí 
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 Recursos para a Secretaria Municipal de Esportes visando: a participação do município 
nas Olimpíadas Regionais; a construção de campo de futebol no Bairro do Carmo e do 
Saboó e a Festa da Cidade no mês de agosto de 2015 – São Roque  

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Construção de ginásio poliesportivo no bairro de Boqueirinha - São José dos Campos 

 Ampliação do Ginásio Municipal de Esportes – Caçapava 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Reforma e revitalização do Centro de Lazer do Trabalhador – Iracemápolis 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Fazenda 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Implantação de políticas visando minimizar a Guerra Fiscal entre os estados 

 Revisão da política de distribuição do ICMS para os municípios produtores de cana de 
açúcar - regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Repasse da cota-parte do IPVA referente a multas e atrasos de pagamentos 

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Redução de 40% no ICMS na área calçadista 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Revisão da alíquota de participação do ICMS-Verde, elevando o percentual de repasse 
do Governo do Estado para os municípios que preservem o meio ambiente – Pedro de 
Toledo 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Mudança na arrecadação do ICMS privilegiando os pequenos municípios. 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Isenção do ICMS para insumos e produtos da ZPE - Fernandópolis 

 Reestruturação da fiscalização de tributos (ICMS) para melhoria da arrecadação – 
regional 

 Revisão da distribuição do ICMS – Onda Verde 

 Ampliação de fiscalização nas fronteiras do estado, implantação de balança, e de posto 
de polícia rodoviária, entre outros - regional 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Ampliação dos recursos destinados ao pagamento de Precatórios  

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Revisão do ICMS ecológico, tendo em vista os municípios em área de preservação 
ambiental e produtores de água 

 Garantia de recursos do Tesouro Estadual para o IAMSPE (revisão do veto do artigo 43 
da LDO) 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Gestão Pública 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Contratação de servidores para os Fóruns – regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Contribuição de contrapartida de 2% para o IAMSPE  

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Instalação do Poupatempo – Pirassununga 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Implantação de unidade do “Poupatempo” – Vinhedo 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Reposição de quadro pessoal do Estado – regional 
 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Realização de concurso público na SAA, para áreas técnicas de assistência aos 
agricultores. 

 Implantação do Poupatempo nos municípios de Santa André, Diadema e Mauá 
(Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Implantação de Poupatempo-Detran no Litoral Sul (apenas Praia Grande possui uma 
unidade) – Praia Grande  

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Transferência do Poupa Tempo instalado no Complexo da FEPASA para outro local 
mais acessível à população da região 

 Valorização e adequação dos salários da categoria dos engenheiros públicos 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Criação de “Fundo de Compensação Federativo” para compensar as despesas do 
município com atividades do governo do estado. 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Habitação 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Incentivo para as novas construções habitacionais sustentáveis e reformas 
sustentáveis - regional 

 Criação de Programa Habitacional para pequenos municípios (menor de 50 mil 
habitantes) - regional 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Ampliação de unidades habitacionais na região  

 Implantação de infraestrutura em conjuntos habitacionais – Bebedouro - regional 

 Adoção de construções térreas para unidades habitacionais de baixa renda - regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Construção de unidades habitacionais 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de unidades habitacionais no município de Rafard 

 Construção de 4.300 unidades habitacionais: 460 no Jardim São Camilo; 500 no Jardim 
Tamoio; 1.250 no Bairro do Poste; 600 no Jardim Santa Gertrudes; 400 no Jardim 
Sorocabana; e 1.090 do Cadastro Geral do Município - Jundiaí  

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais 
 

RA Central – 10/07/2014 

 Construção de moradias para suprir o déficit de 1000 casas - Boa Esperança do Sul  

 Expansão de recursos para o Programa Especial de Melhorias (PEM) de maneira a 
atender unidades habitacionais nos municípios - Nova Europa  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Ampliação na oferta de unidades habitacionais - regional  

 Implantação de infraestrutura em conjuntos habitacionais - regional 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Aquisição de madeiras da região para construção de habitações populares (CDHU) – 
Itapeva 

 Instalação de Escritório Regional do CDHU - regional 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Revitalização de Conjuntos Habitacionais do CDHU - Marília. 
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 Construção de unidades habitacionais na região  

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Recursos para aquisição de terrenos voltados para construção de conjuntos 
habitacionais - regional. 

 Criação de Programa Habitacional para pequenos municípios (menor de 50 mil 
habitantes) – regional 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Ampliação na oferta de Moradias - regional 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Instalação de conjunto habitacional – Pontal 

 Antecipação do valor reembolsado por lote nas construções do CDHU - regional 

 Aumento de oferta de unidades habitacionais de baixa renda - regional 

 Opção de construções horizontais (casa) para população de baixa renda 

 Infraestrutura social em conjuntos habitacionais (segurança / saúde / educação) 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Ampliação de moradias - regional 

 Recursos financeiros para a regularização fundiária de 2.250 imóveis em áreas 
declaradas de interesse social – Sorocaba 

 Recursos financeiros para a urbanização, revitalização e recuperação de 268.038,47 
m2 de áreas de interesse social – Sorocaba 

  Recursos financeiros para construção de 1.000 habitações de interesse social, através 
do Programa Casa Paulista, para atender os casos de desapropriação do Córrego 
Itanguá e de funcionários públicos municipais – Sorocaba  

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Ampliação de unidades de Habitação de Interesse Social – regional 

 Aumento de oferta de unidades habitacionais - regional 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Aumento de recursos para o programa “Casa Paulista” na Baixada Santista - Praia 
Grande e litoral sul  

 Implantação na oferta de unidades habitacionais - CDHU, visando atender 
principalmente a faixa de renda familiar entre 3 e 6 salários mínimos - Praia Grande e 
Litoral Sul  

 Aumento da oferta de Moradias Sociais  

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Apoio ao Programa Casa Paulista (302 unidades habitacionais conforme convênio de 
Programa de Remoção firmado com o Consórcio Grande ABC – Reassentamento 
habitacional de risco/favelas) 
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 Ampliação de unidades habitacionais de interesse social 

 Ampliação do Convênio de remoção de famílias das áreas de risco muito alto para duas 
mil unidades habitacionais – Reassentamento habitacional de risco/favelas (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Auxílio aluguel para 630 famílias, conforme Convênio firmado - Reassentamento 
habitacional de risco/favelas (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Solicitação de quatro mil unidades habitacionais para atendimento dos programas 
habitacionais de interesse social e urbanização de favelas – Fomento à habitação de 
interesse social e urbanização de favelas e assentamento precários (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Ampliação da oferta de unidades habitacionais nas áreas de submoradias – Várzea 
Paulista e Jundiaí 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Auxílio do Estado para enfrentar o problema do déficit habitacional em Piracicaba. 

 Aumento da oferta de unidades habitacionais, incluindo os municípios pequenos - 
Charqueada 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Estímulo às políticas de Regularização Fundiária - ITESP – regional 

 Qualificação e melhores salários para funcionários da Fundação ITESP - regional 

 Implantação de mais unidades de Centro de Ressocialização masculinas e femininas – 
regional 

 Apoio ao programa de agricultura familiar (Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social - PPAIS) - ITESP 

 Instalação de equipamentos para utilização de energia solar nos Centro de 
Ressocialização - regional 

 Instalação da Vara Especializada da Infância e Juventude - Araçatuba 

 Construção de Unidade Feminina para internação de adolescentes (Fundação Casa) na 
Região de Araçatuba 

 
RA Campinas – 27/06/2014 

 Itesp – Recursos para o programa Minha Terra e PPAIS – Assistência Técnica 
 

RA Central – 10/07/2014 

 Implantação de um Programa de Regularização Fundiária (ITESP) – São Carlos  

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Regularização Fundiária como ação prioritária - ITESP 

RA Marília – 02/07/2014 

 Regularização das propriedades rurais 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Regularização e Legalização Fundiária (segurança jurídica) – regional 

 Recursos para sustentabilidade do solo – ITESP – regional 

 Reposição de Recursos Humanos – ITESP - regional 
 

RA Registro – 17/07/2014 

 Recursos para regularização fundiária para imóveis rurais e urbanos - ITESP 

 Reforma do prédio da sede regional do ITESP para atender as demandas de tecnologia 
e de acessibilidade (ampliação/otimização dos galpões) – Registro 

 Regularização Fundiária – convenio com município – ITESP 

 Conversão em preço público do custo de Regularização Fundiária realizado pelo ITESP, 
com assunção pelo Estado do valor devido por beneficiado sem condições de 
pagamento 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Construção de abrigos para mulheres vítimas de violência – regional  

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Instalação de Vara Distrital (tem prédio e sede funcionários) - Araçoiaba da Serra 
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RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Abrangência total do programa “Cidade Legal” visando à regularização fundiária de 
todos os assentamentos precários - Praia Grande e litoral sul  

 Regularização Fundiária no Distrito de Vicente Carvalho (Programa Cidade Legal) – 
Guarujá  

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Ampliação das metas de atendimento de Projetos de Regularização Fundiária – 

ITESP - por meio do Programa Cidade Legal na região do ABC 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Expansão do Programa Estadual de Regularização Fundiária 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Logística e Transporte 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Redução dos valores das taxas dos pedágios na Rodovia Marechal Rondon - Araçatuba 

 Disponibilização de área para a instalação do Centro de Formação de Condutores e de 
sua construção em área pertencente a Fazenda do Estado - Araçatuba 

 Construção, reformas e conservação de estradas nas áreas rurais – regional 

 Melhoria e recuperação da infraestrutura viária e rodoviária com duplicação, 
pavimentação de estradas - regional 

 Construção e conclusão de estrada estadual ligando Valparaiso a Guzolândia 

 Construção de acesso de Araçatuba a Pereira Barreto 

 Pavimentação da estrada vicinal Caram Rezek – ART-070 do trecho entre a Rotatória 
“João Jorge Rezek” até o km 50 - Araçatuba 

 Construção da ponte sobre Córrego Areia Branca para escoamento da produção 
agrícola dos assentamentos - Araçatuba 

 Asfaltamento de 18 km da estrada vicinal entre os municípios de Barbosa e 
Avanhandava - Barbosa 

 Execução da obra de interligação da SP-595 (rodovia Gerson Dourado) com a SP-310, 
de 4,5 km – Ilha Solteira  

 Construção de Anel Viário – Piacatu 

 Retorno do Programa Pró-Vicinais 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Expansão dos programas de recuperação e duplicação de rodovias e estradas vicinais 

 Manutenção das estradas SP-110 e SP-111, retornando para a competência do Estado 

 Agilização do cronograma de reformas (programa federal) do Aeroporto de Barretos 

 Construção / Reforma da ponte entre Jaborandi e Morro Agudo  

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Melhorias na SP 261 (Rodovia Osni Mateus)  

 Conservação Estradas Rurais – Piratininga 

 Recuperação e Pavimentação de Vicinais – Regional Bauru 

 Duplicação da Rodovia João Melão – SP 255 trecho entre a Rodovia Marechal Rondon 
(SP 300) - São Manoel – até a Rodovia Castelo Branco (SP 280) – Avaré 

 Melhoria do sistema de transporte hidroviário no Rio Tietê – Regional Bauru 

 Implantação de ferrovias para transporte de produtos – Regional Bauru 

 Construção de Anel Viário – Lins 

 Construção de marginais na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – SP 225 – 
Jaú 

 Duplicação SP 255 entre Barra Bonita - São Manuel e Barra Bonita – Jaú 

 Melhorias no aeroporto de Bauru 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Estadualização da estrada que liga São João da Boa Vista a Santo Antônio do Jardim 
(ambos os municípios encaminharam a mesma solicitação) 
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 Extensão do Anel de Contorno, de pista dupla, liga a SP 304 com a SP 127 (ligação de 
Piracicaba com Rio Claro) – Piracicaba  

 Construção da Ponte de Tamandupá (zona rural de Charqueada com zona rural de 
Piracicaba) – Piracicaba 

 Construção de ligação rodoviária na SP 151 – Iracemápolis – Limeira  

 Construção de trevo na SP 330 (Rodovia Anhanguera) altura do km 131 (Bairro Jaguari) 
com acesso à pista do sul – Limeira 

 Construção de marginais na SP 330 (Rodovia Anhanguera) do km 131 ao km 148 (pistas 
Norte e Sul) - Limeira 

 Construção de interligação Brotas – Dourados - Ribeirão Bonito 

 Prolongamento do Anel Viário (17 km) até o Porto de Artemis 

 Construção de Anel Viário (trevo da Rodovia Anhanguera/Washington Luís até a cidade 
de Rio Claro) – Santa Gertrudes  

 Conservação de estradas – Piracaia 

 Construção  de rotatória na estrada que liga Mombuca a Capivari - Mombuca 

 Duplicação da SP 201, com a implantação da ciclovia – Pirassununga 

 Duplicação da Rodovia SP 151 que liga Iracemápolis a Limeira - Iracemápolis 

 Asfaltamento nas marginais laterais da Rodovia Anhanguera (SP 330), entre os km 210 
e 211 – Pirassununga  

 Asfaltamento da estrada intermunicipal - Brotas/Dourado/Ribeirão Bonito 

 Asfaltamento da rodovia estadual da SPA 215/342 – Espírito Santo do Pinhal  

 Pavimentação da estrada de acesso ao Aeroporto e infraestrutura - Mococa  

 Melhorias na SPA 220 – Espírito Santo do Pinhal 

 Construção de rodovia de contorno – alça viária – Águas da Prata 

 Construção de vicinal Espírito Santo do Pinhal - Itapira 

 Construção de ligação rodoviária as SP127 com a SP 151 (Trevo de Tanquinho, em 
Piracicaba) - Ipeúna  

 Ampliação do trevo rodoviário de acesso ao município (km 71 da Rodovia Anhanguera) 
- Louveira 

 Construção de Aeroporto Regional em Rio Claro – Santa Gertrudes  

 Construção de nova ponte sobre o Rio Pardo – São José do Rio Pardo 

 Construção de ponte na estrada que dá acesso ao ponto turístico “Pico do Gavião” – 
Águas da Prata 

 Execução de Alça Viária – Águas da Prata 

 Execução de obras na SP 344, nos trechos que envolvem as cidades de São Sebastião 
da Grama, Divinolândia e Caconde - Divinolândia 

 Pavimentação asfáltica nos acostamentos da SP-193, com extensão de 5 km – Santa 
Cruz da Conceição  

 Pavimentação asfáltica de 8 km entre Tuiuti e Pinhalzinho (estrada Municipal Natalin 
Jardim), acrescidos de 2 km sem pavimentação até o Bairro da Aparecidinha 
(Pinhalzinho), bem como 4 km até a divisa com o Bairro dos Limas (Monte Alegre do 
Sul) – Tuiuti 

 Melhorias e pavimentação da estrada que liga Vargem/Bragança Paulista/Pedra Bela – 
Vargem 

 Melhorias nos acessos e nos sistemas viários das avenidas marginais das estradas que 
cortam o município – Cordeirópolis 

 Transposição da Rodovia Anhanguera – Jundiaí 

 Asfaltamento de rodovia vicinal denominada “Baixão da Serra” – Santa Maria da Serra 

 Recapeamento do acesso da SPA no trecho que liga o Bairro da Vila Nossa Senhora 
Aparecida ao Bairro Cascata – Águas da Prata 
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RM Campinas – 19/08/2014 

 Investimentos em transportes sobre trilhos – passageiros e cargas. 

 Recuperação asfáltica da Rodovia Rodolfo Kivitz - Nova Odessa 

 Construção de ciclovia na Rodovia Jean Nicolini - Americana - Nova Odessa 

 Pavimentação asfáltica de 6 km da estrada vicinal CMS 274, ligando os municípios de 
Cosmópolis e Americana 

 Alargamento e pavimentação da Avenida São Gonçalo - divisa Nova Odessa e Sumaré 

 Construção de alça de acesso à Rodovia dos Bandeirantes, ligando a estrada municipal 
Olindo Biondo, no município de Sumaré 

 Pavimentação asfáltica de 10 km da estrada vicinal ligando a cidade de Morungaba à 
Itatiba, via Bairro dos Silvas - Morungaba 

 Pavimentação asfáltica do trecho de 5 km da estrada vicinal ligando a cidade de 
Morungaba à Campinas, via Fazenda do Bonfim - Morungaba 

 Pavimentação asfáltica de 7 km da estrada vicinal CMS 268 ligando os municípios de 
Cosmópolis e Holambra - Cosmópolis 

 Pavimentação asfáltica de 6 km da estrada vicinal CMS 274 ligando os municípios de 
Cosmópolis e Americana - Cosmópolis 

 Construção da Perimetral (rodoanel) ligando a entrada da cidade de Cosmópolis ao 
Bairro jardim Beto Spana – Cosmópolis Pavimentação da SP-73 – Indaiatuba 

 Adoção de Programas de “perenização” de estradas vicinais 

 Implantação ou acondicionamentos de acostamentos nas estradas vicinais de 
interligação entre os municípios da RMC - Indaiatuba 

 Estudos, projetos e obras para ampliação da malha viária de acesso ao Aeroporto de 
Viracopos - Indaiatuba 

 Implantação do prolongamento da Av. Joaquim Alves Correa entre Valinhos e Vinhedo 

 Repasse de verbas para obras do VLT - Campinas 

 Repasse de verbas para conclusão das obras do BRT - Campinas 

 Recapeamento integral da av. Aparecida Tellau Seraphim e da Estrada da Boiada, entre 
o trecho do Portal /Condomínio Vista Alegre - Vinhedo 

 Implantação de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera na Região da Capela - Vinhedo 

 Duplicação da Rodovia 324 Miguel Melhado Campos, com alça para a Rodovia dos 
Bandeirantes, trecho entre Vinhedo e o Aeroporto de Viracopos – Vinhedo 

 Aprimoramento do sistema de logística  

 Ampliação e melhoria do acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Ampliação e internacionalização do Aeroporto de São Carlos 

 Obras de duplicação da rodovia de acesso do centro urbano até o trevo de acesso à 
rodovia SP 333 - Taquaritinga 

 Melhorias na estrada municipal Anésia – Porto Ferreira  

 Construção de anel viário e ponte – Porto Ferreira  

 Asfaltamento da estrada vicinal que dá acesso ao Bairro de Roseira - Itápolis 

 Construção de alça viária ao município – Gavião Peixoto 

 Recursos para o projeto de implantação do anel viário – São Carlos  

 Recursos para o projeto e estudo visando anular a interferência da malha férrea na 
malha viária – São Carlos  

 Obras de pavimentação asfáltica da estrada vicinal municipal BBR 135, que interliga a 
SP 304 a BBR 020 (extensão de 3,0 km) – Borborema 

 Obras de pavimentação asfáltica da rodovia municipal BBR 04, que interliga 
Borborema e Itajobi – Borborema  
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 Asfaltamento da estrada intermunicipal (26 km na RBB 070), ligando Brotas, Dourado e 
Ribeirão Bonito – solicitação encaminhada pelos três municípios: Brotas, Dourado e 
Ribeirão Bonito  

 Melhorias e recuperação de estradas - Regional 

 Implantação de vias marginas ao Ribeirão das Cruzes, ligando a Rodovia SP 310 a 
bairros do município – Araraquara 

 Pavimentação asfáltica de Ribeirão Bonito à Trabiju na RBB 161 (18,5 km) – Ribeirão 
Bonito e Trabiju 

 Pavimentação asfáltica da vicinal ligando Boa Esperança do Sul à Ibitinga - Boa 
Esperança do Sul 

 Recursos para sinalização horizontal e vertical da Rodovia que liga Itápolis a Tabatinga 
– Itápolis  

 Pavimentação asfáltica da vicinal da Vila Alice – Itápolis  

 Pavimentação da vicinal da IPS 218 até a confluência coma IPS 318 (Distrito de 
Tapinas) – Itápolis  

 Pavimentação asfáltica da IPS 070 que liga Itápolis ao Bairro de Santo Antônio 
(extensão de 12 km) – Itápolis  

 Pavimentação de anel viário de contorno - Gavião Peixoto  

 Pavimentação asfáltica ligando Descalvado à Pirassununga ( 5,5Km) – Descalvado  

 Infraestrutura urbana – reforma do terminal rodoviário – Matão  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Expansão dos programas de recuperação e duplicação de rodovias e estradas vicinais - 
regional 

 Pavimentação da estrada vicinal Militão Monteiro (10 km) - Baguaçu-Pedregulho 

 Pavimentação da estrada vicinal Ribeirão Corrente /Jeriquara /Cristais. 

 Pavimentação da vicinal de Patrocínio Paulista à Usina CEVASA. 

 Pavimentação da vicinal Taquari - Rifaina - Pedregulho 

 Construção de Aeroporto – Franca 

 Construção da 3ª faixa da estrada vicinal BTZ 286 (Buritizal e Jeriquara); da ponte de 
oito metros na estrada BTZ 235 (Pedra Branca); da pavimentação e sinalização da 
rotatória na saída de Buritizal com destino à Jeriquara. 

 Duplicação da alça de acesso “Fábio de Arruda Grigolin” na SP-345 - Patrocínio Paulista 

 Construção do Anel Viário de Morro Agudo (2ªfase), de uma passarela sobre a SP-351 
e de ponte interligando as cidades de Morro Agudo e Viradouro. 

 Recursos para a vicinal Aramina a Miguelópolis.  

 Reparos e pavimentação da vicinal “Antonio Giolo” (24km) ligando a Usina Hidrelétrica 
“Luiz Carlos Barreto de Carvalho” a Rodovia Cândido Portinari  - Pedregulho.  

 Construção de Anel Viário – Jeriquara 

 Terminal Rodoviários (reforma) – Rifaina 

  

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Assunção das estradas vicinais pelo Estado:  
- Itapeva – Nova Campina 
- Itapeva (SP 258) – Paranapanema 
- Apiaí – Barra do Chapéu 
- Ribeira – Itapirapuã Paulista 
- Apiaí – Itaoca 
- Bom Sucesso de Itararé – SP 258 
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 Recapeamento de estradas vicinais: Itapeva / Paranapanema e Itapeva / Nova 
Campina 

 Construção de terceira faixa na SP que liga Taquarituba – Itaí 

 Recuperação / construção de acostamento SP 249 – Itaberá / Itapeva / Ribeirão Branco 

 Pavimentação da SP 275 (15 km) Riversul – Itaberá 

 Pavimentação da estrada Itapeva / Itapirapuã Paulista / Barra do Chapéu / Bom 
Sucesso de Itararé 

 Pavimentação da estrada Itapirapuã Paulista – Cerro Azul 

 Pavimentação da estrada Apiaí – Iporanga 

 Pavimentação da estrada (12km) Distrito Ribeirão da Várzea – Barra do Chapéu  

 Cessão de equipamentos rodoviários aos municípios visando possibilitar a ligação 
entre as propriedades rurais às estradas vicinais - Itapeva 

 Duplicação da SP 258 até a fronteira com o estado do Paraná - Itapeva 

 Investimento em estradas para melhoria do escoamento da produção - Nova Campina 

 Pavimentação asfáltica em estradas vicinais que fazem ligação com outros municípios - 
Itirapuã Paulista – Dr. Ulisses 

 Estadualizar a estrada vicinal / sinalização Itirapuã Paulista a Itapeva 

 Duplicação da Rodovia Raposo Tavares, de Itapetininga até Ourinhos - Comitê de Bacia 
do Alto Paranapanema / Pirajú 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Melhoria no sistema viário para escoar a produção agrícola 

 Construção de Pontes Rurais – Marilia 

 Construção de contorno na SP 294 a partir de Oriente - Pompeia (Distrito de 
Paulópolis) 

 Duplicação da Rodovia Marília/Assis 

 Prolongamento da Rodovia Castelo Branco até Ubirajara – Herculândia 

 Prolongamento da Rodovia Castelo Branco até Lupércio / BR 153 

 Pavimentação de Anel Viário - Palmital 

 Conservação de Estradas Rurais / Construção de pontes – Lupércio 

 Melhoria da SP 375 Palmital / Candido Mota 

 Expansão do aeroporto de Marília 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Melhoria e recuperação da infraestrutura viária e rodoviária com duplicação e 
pavimentação de estradas – regional 

 Recursos para Terminal Modal de Adamantina 

 Revitalização da Ferrovia Ourinhos - Assis 

 Pavimentação da Estrada 14 – Adamantina (6 km – vicinal) 

 Melhoria e maior atenção à ferrovia e hidrovia – regional  

 Ampliação do Terminal Aeroportuário Estadual de Presidente Prudente 

 Duplicação da Rodovia João Ribeiro de Barros - Paranapuã a Panorama 

 Pavimentação de acesso ao Terra Parque Hotel 

 Pavimentação da vicinal Distrito de Ameliópolis a Flórida Paulista 

 Pavimentação de estradas e criação de acessibilidade relacionada ao turismo 

 Pavimentação da vicinal Vereador Manoel F. Vasconcelos - Pirapozinho 

 Conservação / adequação de estradas rurais - regional 

 Construção de anel viário, ligando a SP 270 (Rodovia Raposo Tavares), no km 599, à 
rodovia vicinal Santo Anastácio / Ribeirão dos Índios 
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 Melhoria nas estradas vicinais e interligações regionais, principalmente entre Região 
Sorocabana e a Região da Alta Paulista 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Melhoria, recuperação e conservação de estradas 

 Pavimentação da SP 226, no trecho de Cananéia a Pariquera-Açu e do trecho 
Pariquera-Açu a Iguape  

 Pavimentação da estrada que liga Barra do Turvo a Iporanga – Barra do Turvo 

 Pavimentação da estrada que liga Barra do Turvo (BR 116), via Serra da Bironha, no 
Bairro de Indaiatuba – Barra do Turvo 

 Construção de acostamento, terceira faixa na SP 79 e mudança do traçado para se 
afastar do centro urbano de Juquiá 

 Estadualização das vicinais contidas entre a SP 79 e a BR 116 

 Construção da segunda ponte na SP 79 - Juquiá 

 Criação de programa de conservação de estradas nas áreas de quilombos 

 Incorporação do trecho de responsabilidade municipal da SP 165 até Iporanga como 
de responsabilidade estadual 

 Estadualização da estrada vicinal que liga Eldorado a Sete Barras, bem como o acesso 
de Eldorado a Cajati 

 Construção da estrada de acesso ao PETAR por Cajati 

 Duplicação da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 55) no trecho de Peruíbe até a 
BR 116 – Pedro de Toledo 

 Criação de Programa de conservação de estradas rurais - regional 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Manutenção das estradas vicinais pelo Estado 

 Continuidade do Programa Pró Vicinais – Santo Antônio da Alegria 

 Construção de vicinal entre a Rodovia Anhanguera e Rodovia Cândido Portinari 

 Asfaltamento da vicinal Taquaral – Ibitiúva  

 Construção de alça de acesso na Rodovia Faria Lima até o distrito industrial de 
Taquaral 

 Ampliação/reforma do Aeroporto de Ribeirão Preto e Jaboticabal 

 Reforma da Ponte entre Guariba- Motuca 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Melhoria e recuperação da infraestrutura viária e rodoviária com duplicação da SP 310 
- (Rodovia Feliciano Sales Cunha), pavimentação de estradas vicinais - regional 

 Gestão para a duplicação da BR 153 - Onda Verde 

 Pavimentação de vicinais: Tanabi a Rodovia Euclides da Cunha (SP 320) e Palestina a 
Pontes Gestal 

 Construção de rotatória na SP-377 que liga Tanabi a Engenheiro Balduino  

 Pavimentação da MAS 254 e da MAZ 274 

 Construção de rotatória que liga Monte Aprazível a Nipoã  

 Duplicação e construção da SP-423 - entre Ipiguá e São José do Rio Preto 

 Construção de anel viário – Ipiguá 

 Construção de rotatória – Monte Aprazível a Bady Bassit  

 Implantação da terceira faixa, construção de trevos e recapeamento da Rodovia Percy 
Valdir Semeguini - Ouroeste 
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 Instalação de placas na Rodovia Euclides da Cunha, indicando o município de Ouroeste 
- Ouroeste 

 Pavimentação de 8 km da estrada vicinal de Nova Granada a Altair 

 Pavimentação de vicinais - Novaes 

 Pavimentação de vicinal que liga o novo cemitério à Guapiaçu - Guapiaçu 

 Construção da passarela na Rodovia Euclides da Cunha entre o km 461 e o 462, sentido 
Mirassol / Bálsamo – Bálsamo 

 Duplicação da Rodovia Assis Chateaubriand – São José do Rio Preto - Guapiaçu 

 Conclusão da Hidrovia Tietê-Paraná - regional 
 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Melhoria e recuperação da infraestrutura viária e rodoviária com duplicação, 
pavimentação de estradas e terceiras pistas - regional 

 Melhoria e pavimentação das estradas vicinais - Piedade 

 Reativação do ramal ferroviário (interesse turístico) - Buri 

 Recapeamento e implantação de sinalização refletiva horizontal na Rodovia SPA- 216, 
via de acesso de Itatinga à Rodovia Presidente Castello Branco (SP 280), com 5,4 km de 
extensão – Itatinga  

 Apoio do Estado para a ligação entre a rodovia Castelo Branco e a Rodovia Raposo 
Tavares - (22 quilômetros de vicinais) 

 Recapeamento asfáltico de estrada vicinal Tatuí/Laranjal Paulista e da estrada 
municipal ligando os bairros rurais de Água Branca, Jardim Gramados, Queimador, 
Congonhal do Meio e Campinho ao município de Tatuí 

 Execução do recapeamento da SP 147, no sentido Anhembi/Piracicaba - Anhembi 

 Execução do recapeamento da SP 147, no sentido Anhembi/Rodovia Marechal Rondon 
(SP 300) – Anhembi 

 Pavimentação da estrada municipal do Barreiro (19km) ligando a Anhembi a Rodovia 
SP 191 – Anhembi  

 Pavimentação dos acessos: Itatinga/Bairro Rural Engenheiro Serra; Itatinga/Distrito de 
Lobo; e Estrada Vicinal Municipal ligando Itatinga a Angatuba - Itatinga  

 Pavimentação da estrada municipal Anhembi/Conchas – Anhembi  

 Investimentos na Hidrovia Tietê-Paraná- Anhembi 

 Duplicação da SP 79, da região metropolitana de Sorocaba ao Vale do Ribeira (BR 116- 
120 quilômetros) - regional 

 Implantação de terceira pista no trecho de serra da Rodovia Tenente Celestino 
Américo (SP 79) e Instalação sistema de comunicação e áreas de escape - regional 

 Construção de anel viário do Km 71 da SP 79 ao km 91 da Rodovia Raposo Tavares (18 
km de obras) – Votorantim / Araçoiaba da Serra 

 Construção de anel viário ligando os municípios de Votorantim e Sorocaba (SP 079 
interligando com a SP 270) – Votorantim  

 Ampliação da SP 270 de Araçoiaba da Serra até Itapetininga 

 Construção de novo acesso em passagem inferior na principal entrada da cidade - 
Tatuí 

 Recuperação de vicinais degradadas pelos caminhões da obra de duplicação da SP 270 

 Construção da interligação da SP 268 à SP 270 - Araçoiaba da Serra 

 Pavimentação da estrada Itu 040 (Pinheirinho), Itu 050 (Jacú) e Itu 080 (Sete Quedas) - 
Itu  

 Recapeamento da estrada vicinal de Verava - Ibiúna 

 Duplicação da SP 250 entre a Rodovia Raposo Tavares - Ibiúna 

 Recursos para a Secretaria Municipal de Transportes, visando: a pavimentação 
asfáltica da Estrada do Aguassaí (Bairro do Carmo), da Estrada do Caetê e da Estrada 
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dos Moreiras (Bairro do Saboó), e a construção de ponte de concreto entre os 
municípios de São Roque e Ibiúna – São Roque  

 Readequação de traçado de via férrea (ALL) que cruza a cidade - Boituva. 

 Instalação de porto seco e centro de logística integrada em área do Governo do Estado 
– Itatinga 

 Duplicação e pavimentação do trecho do ramal 103/079 (da Fábrica de Cimento 
Votoran, no Bairro de Santa Helena, até a rotatória de acesso aos municípios de Salto 
de Pirapora e Piedade) – Votorantim 

 Obras de dispositivos em desníveis para acesso aos Bairros do Jardim Tatiana e Green 
Valley, ao longo da rodovia SP 264 – Votorantim  

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Ações para melhorar o escoamento da produção agropecuária e o acesso ao Porto de 
São Sebastião - regional 

 Melhoria e recuperação de estradas vicinais e da interligação entre municípios - 
regional 

 Duplicação da rodovia Oswaldo Cruz e ligação com a Rodovia Tamoios - regional 

 Pavimentação da estrada vicinal Redenção da Serra - Paraibuna 

 Pavimentação das estradas vicinais em zonas rurais - regional 

 Recuperação e construção das rotatórias na SP-50 e nos acessos aos bairros - regional 

 Recuperação asfáltica da Rodovia do Livro (Caçapava-Monteiro Lobato) 

 Pavimentação asfáltica da estrada Francisco José Alvarenga (São José dos Campos - 
Caçapava-Taubaté)  

 Continuação da Marginal da Rodovia Dutra: a) da Av. Henry Nestlé até a Av. Eugênio 
de Melo; e b) da Av. da Fuji Film até a Av. Eugênio de Melo – Caçapava 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Melhoria nos sistemas de acesso aos municípios da RMBS 

 Investimentos em obras viárias que integram as áreas urbanizadas cortadas por 
rodovias (construção de três viadutos em Praia Grande e de trecho da Rio-Santos, no 
município de Bertioga) – Praia Grande e Litoral Sul 

 Pesquisas e estudos para avaliar a implantação de Rota Hidroviária integrando Praia 
Grande, Cubatão, São Vicente, Santos, Guarujá e Bertioga, visando à ampliação física 
da área retroportuária voltada para cargas – Praia Grande 

 Investimentos em iluminação nas rodovias – Praia Grande e litoral sul 

 Aprimoramento do sistema de logística, com a prioridade do acesso de transporte de 
carga ao Porto de Santos 

 Recursos para obras de recapeamento da SP 061 – Estrada Guarujá/Bertioga (trecho 
entre o Jardim Albamar e o Ferry Boat) – Guarujá  

 Recursos para revitalização da estação de Barcas em Vicente de Carvalho – Guarujá 

 Desenvolvimento urbano – pavimentação da Marginal Eduardo Gomes (paralela à 
Rodovia Cônego Domênico Rangoni) – Guarujá 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Implantação de obras de arte na SP 023 (Tancredo Neves - Fernão Dias) 

 Duplicação da Rodovia SP 31 – Índio Tibiriçá, a partir do entroncamento da Rodovia 
Estrada do Mar até km 54 (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Duplicação da SP 148 (Estrada Velha do Mar) no trecho de acesso do Riacho Grande 
até a Rodovia Índio Tibiriçá (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 
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 Duplicação da pista da SP 122 (Rodovia Adib Chammas) entre Av. Prefeito Cido Franco 
e Dom Pedro I (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Construção de alça de acesso na Rodovia Índio Tibiriçá (no viaduto do km 47,5 e no 
viaduto do km 49) (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Complementação das alças do viaduto km 16 da Via Anchieta (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Ampliação do viaduto sobre a via Anchieta (km 18) (Consórcio Intermunicipal Grande 
ABC) 

 Complementação das alças de acesso ao trevo do km 16 da Rodovia dos Imigrantes 
(Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Construção de alças de acesso ao Rodoanel em Ribeirão Pires (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Implantação da estrada vicinal e das marginais de interligação da Rodovia SP-023 à 
Rodovia Fernão Dias, no trecho de Mairiporã, por ambos os lados, com alças de acesso 
(Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã) 

 Implantação das vicinais: Estrada da Boiada de 9,16 km; Estrada do Bom Sucesso  de 
11,1 km e Estrada dos Porretes de 5,38 km (Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, 
Franco da Rocha e Mairiporã) 

 Reestruturação da rodovia SP-023 desde Nazaré Paulista e Franco da Rocha e sua 
ampliação para implantar trecho de acesso à Cajamar, no km 33 da Rodovia 
Anhanguera (Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã) 

 Implantação de acesso à Rodovia Bandeirantes no Município de Caieiras e/ou Franco 
da Rocha (Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã) 
 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Ampliação do trevo rodoviário de acesso ao município de Louveira, localizado no km 
71 da Rodovia Anhanguera (Louveira) 

 Maior participação dos municípios na estruturação do Projeto de Trens de Passageiros  

 Construção de alças de acesso na Rodovia Anhanguera entre Jundiaí-Louveira  

 Construção de alças na estrada Hermegildo Tenório, entre Jundiaí/Itupeva 

 Construção de alça na entrada principal de Jundiaí 

 Construção de acesso dos municípios de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista à 
Rodovia Bandeirantes junto ao CDP  

 Investimentos na marginal que liga Jundiaí a Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, 
junto ao Rio Jundiaí  

 Ampliação do trevo de acesso de Louveira à Rodovia Anhanguera, no km 71. 

 Investimentos no ramal ferroviário Jundiaí-Louveira-Itupeva, saindo do Pátio de 
Jundiaí junto à Estação da CPTM 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Melhoria no sistema viário regional  

 Construção de marginais, na Rodovia Anhanguera (SP 330), do km 130 ao km 148 
(pista Norte e Sul) de Americana à Limeira 

 Construção do Trevo na Rodovia Anhanguera (SP 330) altura do km 131 (Bairro 
Jaguari), acesso Pista Sul – Limeira   

 Duplicação da Rodovia Luis Ometo (SP 306) que liga Santa Bárbara do Oeste à 
Iracemápolis  

 Duplicação da Rodovia SP 151 que liga Iracemápolis à Limeira  

 Extensão da marginal da Rodovia Anhanguera em Leme / Araras. 

 Extensão do projeto do Trem Regional de Americana até Limeira e Rio Claro. 
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 Extensão de 17 km do Anel Viário Piracicaba – Limeira - Rio Claro, passando por 
Charqueada e São Pedro. 

 Reforma /construção da Ponte do Tamandupá que liga Piracicaba à Charqueada. 

 Asfaltamento das vicinais na região de Santa Gertrudes (pólo ceramista) em virtude do 
grande movimento de veículos pesados. 

 Apoio à implantação do Aeroporto Regional 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria do Meio Ambiente 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Criação de programas para preservação de recursos naturais e ambientais – regional  

 Implantação de projetos de defesa do meio ambiente - regional 

 Políticas para criação de consórcios municipais para instalação e manejo de aterros 
sanitários (atender a legislação federal) - regional 

 Remuneração para produtores rurais que contém áreas de APP 

 Cessão de área para construção de usinas de reciclagem às entidades, consideradas de 
utilidade pública estadual, que atuam com reaproveitamento e reciclagem de 
materiais - Araçatuba e região 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Apoio ao programa de tratamento de resíduos sólidos - regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Expansão do tratamento dos resíduos sólidos 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Agilidade no processo de licenciamento ambiental (espelho d’água) – Corumbataí  

 Construção de laboratório CETESB – Campinas 

 Implantação de uma Usina de Resíduos de Materiais de Construção – Bragança 
Paulista  

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Agilidade nos procedimentos de licenciamento ambiental: recursos humanos e 
tecnológicos. 

 Proteção de nascentes e mata ciliar; conservação de solos; perenização das estradas 
vicinais, para evitar assoreamento de pequenos mananciais. 

 Construção de sede própria da CETESB (terreno próprio e projeto já aprovado) – 
Campinas  

 Revitalização da área pública “Piscina do Jacó” visando à preservação de nascente 

 Implantação de um Parque Linear nas ruas Cananéia, Mario Zarpelon e Rua Dois, no 
Jardim Triunfo – Pedreira 

 Apoio à política de destinação de resíduos sólidos - RMC 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Expansão ao tratamento de resíduos sólidos domésticos 

 Estímulo a políticas de preservação ambiental (recuperação de matas ciliares) 

 Construção da primeira fase do Centro de Integração de Preservação Ambiental do 
município – Itápolis  

 Aquisição de um caminhão compactador de lixo – Motuca  

 Construção de um parque ecológico na estrada vicinal TBG 050 – Tabatinga  
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 Reforma do Jardim Botânico – Taquaritinga  

 Desenvolvimento urbano – aquisição de caminhão poliguindaste para limpeza urbana 
– Dourado  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Construção de mini usinas de reciclagem de material de construção nos pequenos 
municípios da região 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Criação de subsede da Subsecretaria minerária na região (região é rica em jazidas de 
cobre, calcário, etc) - CETESB 

 Alteração de lei estadual que proíbe a instalação de indústria madeireira/papel e 
celulose na região - CETESB 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Instalação de Usinas de Reciclagem de Resíduos Sólidos – regional Marília 

 Incentivo a Projetos de Coleta Seletiva – CETESB / Prefeituras  

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Apoio a políticas de coleta de resíduos sólidos e aterros sanitários. 

 Implantação de Programas de saneamento básico, coleta e aterros para municípios 
não operados pela SABESP - regional 

 Criação do Corredor Ecológico do Rio Aguapeí 
 

RA Registro – 17/07/2014 

 Elaboração de projeto para instalação de aterro sanitário regional e correspondente 
licenciamento, para eventual concessão de operação à iniciativa privada  

 Criação de legislação para normatizar o pagamento por serviços ambientais 

 Inclusão das Unidades de Conservação em programas de desenvolvimento do turismo 
local e regional 

 Implantação de Cadastro Ambiental Rural - regional 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Construção de mini usinas de reciclagem de material de construção nos pequenos 
municípios - regional 

 Aquisição de máquinas para coleta e disposição dos resíduos sólidos das penitenciárias 
- Serra Azul 

 Recuperação de áreas contaminadas – Aquífero Guarany 

 Despoluição da Bacia do Rio Pardo 

 Implantação de programas de coleta seletiva - regional 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Recursos para instalação de aterro sanitário - Onda Verde 
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RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Poda de árvores na Rodovia Tenente Celestino Américo - regional 

 Criação de Pelotão Ambiental na região, especialmente- Ibiúna  

 Destinação dos recursos de compensação ambiental decorrente da obra de captação 
de água no rio São Lourenço na APA de Itupararanga 

 Criação de corredor ecológico ambiental para a APA Itupararanga 

 Expansão das redes de tratamento dos resíduos sólidos 

 Apoio ao projeto Corredor Ambiental – Fazenda Ipanema - Sorocaba 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Destinação de recursos para a realização de Estudo de Capacidade de Suporte da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira - 
regional 

 Destinação de recursos para a realização do Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira - 
regional 

 Construção de usina de reciclagem de entulhos e de lixo eletrônico – regional 

 Convenio com municípios para a elaboração de “Projetos” na área de resíduos sólidos 

 Instalação de, pelo menos, seis estações medidoras de poluição pela CETESB – São 
José dos Campos 

 Implantação de programa de estudo, monitoramento e controle de qualidade do ar – 
regional   

 Tombamento, preservação definitiva, recomposição da mata nativa e despoluição de 
toda a várzea do Rio Paraíba do Sul – regional 

 Capacitação dos agentes municipais na elaboração de programas de tratamento de 
resíduos sólidos – regional  

 Capacitação de agentes municipais no desenvolvimento de projetos de pagamento por 
serviços ambientais - regional 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Recuperação e proteção da Represa Billings 

 Ações de preservação e proteção ambiental e dos mananciais 

 Revisão do ICMS ecológico, tendo em vista os municípios em área de preservação 
ambiental e produtores de água. 

 Obras de prevenção de risco na região do Grande ABC – Mudanças climáticas e gestão 
de riscos (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Implantação da Fiscalização Ambiental integrada nas áreas de Mananciais no Grande 
ABC (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Recursos para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos na RMBS 

 Implantação de Usina Regional de Resíduos Sólidos em Praia Grande para receber o 
lixo dos municípios da região metropolitana (município se ofereceu para sediar tal 
usina). 

 Agilidade na avaliação das licenças ambientais  
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AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Ampliação de recursos para meio ambiente, sobretudo na preservação da Serra do 
Japi 

 Preservação Ambiental – margens do Rio Jundiaí até Itupeva 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Aporte de recursos para programas de preservação ambiental e recursos hídricos 

 Apoio à política de destinação de Resíduos Sólidos 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria do Planejamento Regional e Desenvolvimento 

Regional 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Desenvolvimento urbano - Aquisição de um caminhão para coleta seletiva – Rubiácea 

 Política para melhor aproveitamento de áreas do Estado dentro dos municípios – 
Patrimônio Imobiliário - regional 

 Realização de estudos de identificação de vocações regionais 

 Desenvolvimento urbano – melhoria nos sistemas de águas pluviais - Coroados 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Formação de Consórcio de Municípios – Fórum de Desenvolvimento - regional 

 Desenvolvimento urbano - pavimentação asfáltica e recapeamento de vias públicas – 
Bebedouro 

 Desenvolvimento urbano – obras urbanas no Distrito Industrial II – Bebedouro 

 Desenvolvimento urbano – execução de obras de recuperação asfáltica no Aeroporto 
Municipal “Comandante Luiz Martins Araújo” – Bebedouro 

 Desenvolvimento urbano - implantação de infraestrutura em conjuntos habitacionais – 
regional 

 Audiências Públicas - divulgação de uma pré-agenda visando organizar os trabalhos e o 
encaminhamento das demandas - regional  

 Desenvolvimento urbano - cooperação técnica e financeira para aquisição de 
equipamentos pesados (02 Pá Carregadeira, 02 Retroescavadeira, 01 Rolo 
Compactador sobre Pneus, 04 Caminhões Basculantes e 01 Vibro acabadora de asfalto) 
e veículos/utilitários para fiscalização e acompanhamento de obras – Bebedouro 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Melhoria da mobilidade urbana  

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Criação de programa de investimento para municípios com menos de 50 mil 
habitantes 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Desenvolvimento urbano - mobilidade urbana – ênfase nas necessidades das pessoas 
com mobilidade reduzida 

 Desenvolvimento urbano - construção de galeria pluvial na rodovia Arnaldo Julio 
Maueberg 

 Desenvolvimento urbano - recapeamento das vias públicas - Cosmópolis. 

 Desenvolvimento urbano - pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas - 
Valinhos 

 Desenvolvimento urbano - ligação entre a Av. Independência (Vinhedo) e a Av. 
Joaquim Alves Corrêa (Valinhos).   

 Desenvolvimento urbano - pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, drenagens e 
sinalização viária na Estrada Municipal Santo Lazarini - Pedreira 
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 Desenvolvimento urbano - pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, drenagem e 
sinalização viária em diversas ruas do Jardim Vale Verde I e II – Pedreira 

 Desenvolvimento urbano – construção de galerias pluviais – Nova Odessa 

 Desenvolvimento Urbano – reurbanização da Piscina do Jacó – Nova Odessa 

 Desenvolvimento urbano – pavimentação e melhorias na Av. São Gonçalo – Nova 
Odessa - Sumaré 

 Desenvolvimento urbano - construção de velório municipal - Nova Odessa. 

 Desenvolvimento urbano – recuperação do Parque Linear – Nova Odessa 

 Desenvolvimento urbano - iluminação do entorno do paço municipal - Nova Odessa. 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Estímulo aos programas de desenvolvimento urbano 

 Reforma do Paço Municipal – Tabatinga  

 Construção do novo velório municipal – São Carlos 

 Recursos para revitalização do Bairro Jardim Bicão – São Carlos  

 Desenvolvimento urbano - drenagem e recomposição do solo e combate à erosão do 
Bairro Cidade Iraci – São Carlos  

 Desenvolvimento urbano – aquisição de caminhão poliguindaste para limpeza urbana 
– Dourado  

 Desenvolvimento urbano - drenagem e manejo de águas pluviais no Bairro Monte 
Carlo e na Avenida Engenheiro Milciadies Botura – Matão  

 Desenvolvimento urbano - drenagem e manejo de águas pluviais na Avenida Baldan, 
Rua Leandro Bocchi e Rua Izidoro Adail Bottezzini – Matão  

 Desenvolvimento urbano - implantação e melhoria dos serviços de drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais na Avenida Padre Nelson – Matão  

 Desenvolvimento urbano - aquisição de um caminhão compactador de lixo – Motuca  

 Desenvolvimento urbano – pavimentação de ruas, avenidas, ligação de bairros e 
construção de pontilhão e recape (Túnel da Liberdade 2) – Matão 

 Infraestrutura urbana – construção de passarela na Avenida Dirceu Sgarbi – Tabatinga  

 Infraestrutura urbana – revitalização da Praça Alfredo de Paiva Garcia e da Praça da 
Abolição – Matão 

 Infraestrutura urbana – recapeamento de vias públicas urbanas – São Carlos 

 Infraestrutura urbana – recapeamento de vias centrais e bairros  – Tabatinga  

 Infraestrutura urbana – recapeamento do Distrito de Curupá – Tabatinga  

 Infraestrutura urbana - melhoria de vias públicas e asfaltamento - Nova Europa 

 Infraestrutura urbana - melhoria de vias públicas e asfaltamento - Dourado 

 Infraestrutura urbana – recapeamento de vias públicas urbanas e asfaltamento – Boa 
Esperança do Sul  

 Infraestrutura urbana – recapeamento de ruas e avenidas na cidade – Dobrada 

 Infraestrutura urbana – construção de guias e sarjetas – Boa Esperança do Sul  

 Infraestrutura urbana – obras de iluminação pública - Dobrada  

 Infraestrutura urbana – obras de pavimentação, galerias de águas pluviais, construção 
de calçadas e iluminação pública, na Avenida que interliga o loteamento “Minha Casa 
– Minha Vida” com acesso à Avenida Pedro Carleto – Taquaritinga 

 Infraestrutura urbana – construção de galerias de águas pluviais e recapeamento 
asfáltico na Avenida Caetano de Caro – Taquaritinga 

 Infraestrutura urbana – segunda etapa da duplicação da via Rodolf Street – Porto 
Ferreira  

 Infraestrutura urbana – asfaltamento, recapeamento e iluminação pública nas ruas do 
município e do distrito industrial – Fernando Prestes  

 Infraestrutura urbana – recapeamento - Porto Ferreira 
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 Infraestrutura urbana – revitalização da Avenida do Comércio - Porto Ferreira 

 Infraestrutura urbana – reforma do terminal rodoviário – Matão  

 Infraestrutura urbana – construção de uma via pública perimetral, ligando a via de 
acesso de Borborema à SP-333 ao Jardim Itália, Jardim Veneza, Jardim Bosque e 
Rodovia SP-304 - Borborema 

 Infraestrutura urbana - construção de canal de concreto, guarda corpo, passeio público 
e adequação do canal existente no Córrego do Ouro – Araraquara  

 Infraestrutura urbana – construção de canal de concreto, guarda corpo, passeio 
público e adequação do canal existente no Córrego do Ouro – Araraquara  

 Infraestrutura urbana – construção de viaduto por motivo de enchente no final da 
Avenida Comendador Alfredo Maffei próximo ao shopping – São Carlos 

 Infraestrutura urbana – canalização de trecho do Ribeirão dos Fugidos, área central do 
município – Borborema 

 Infraestrutura urbana – prolongamento e ponte sobre o Rio São João e o Rio Córrego 
do Meio – Tabatinga  

 Desenvolvimento urbano - sinalização  – Motuca  

 Infraestrutura urbana - Recursos para paisagismo, iluminação e proteção de ciclovia –
São Carlos  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Desenvolvimento urbano - Construção/pavimentação de anel viário - Jeriquara 

 Desenvolvimento urbano - recapeamento e pavimentação de vias urbanas – Patrocínio 
Paulista e regional 

 Desenvolvimento urbano – calçamento e obras de acessibilidade – Rifaina. 

 Desenvolvimento urbano – reforma de terminais rodoviários – Rifaina 

 Desenvolvimento urbano - recursos para asfalto e recape - Aramina. 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Investimentos do Estado na região - Nova Campina 

 Apoio do Governo do Estado para aprovação do Projeto de Lei 451 dispõe sobre ICMS 
Verde - Nova Campina 

 Criação de Zona Especial de Interesse do Estado visando implementar Planos de 
Desenvolvimento na região – Itapeva  

 Desenvolvimento urbano: Ribeirão da Várzea – Itapirapuã Paulista 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Implantação de uma Zona Especial de Desenvolvimento (ZED) no Oeste do território 
paulista, ao longo da fronteira com o Estado do Mato Grosso do Sul, para ser uma área 
incentivada somente pelo ICMS (PL Nº 473,2013) – regional 

 Implantação de Projetos de Desenvolvimento Econômico - UNIPONTAL – regional 

 Implantações das ações propostas na Agenda de Desenvolvimento Regional 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Promoção da articulação entre a UNESP, o Centro Paula Souza, os Prefeitos da Região 
e o Codivar, com intermediação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, para elaboração de um Plano de Ação de Desenvolvimento Tecnológico - 
regional 

 Apoio à implantação de pátio de recolhimento de autos apreendidos - Cajatí 
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 Apoio do Estado aos municípios para ampliação dos cemitérios municipais 

 Construção de ponte no Bairro Córrego do Bugio – Barra do Turvo 

 Construção de ponte no Bairro Córrego do Franco, ligando o município de Barra do 
Turvo ao município de Florianópolis – Barra do Turvo 

 Construção de ponte no Bairro Barreiras/Anhemas – Barra do Turvo 

 Construção de paradas temáticas na Rodovia SP 552/230, em várias unidades 
quilombolas e tradicionais, para fomento do turismo local – Barra do Turvo 

 Desenvolvimento urbano – melhoria, manutenção de vias urbanas (calçadas, guias, 
sarjetas, bueiros e bocas de lobo) e identificação das casas e ruas para implementação 
de serviços de correio no Bairro Jardim Vitória – Registro 

 Desenvolvimento urbano – melhoria de vias urbanas – Barra do Turvo 

 Desenvolvimento urbano – melhorias cemitério – Eldorado 

 Desenvolvimento urbano – iluminação pública / manutenção - Itarirí 

 Recursos para atender às prioridades solicitadas pela Diretoria da Bacia do Ribeira e 
Litoral Sul (DAEE) - Registro 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Desenvolvimento urbano - reforma de ponte na estrada vicinal entre Guariba e 
Motuca  

 Desenvolvimento urbano – mobilidade urbana – Monte Alto 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Políticas de auxilio às Prefeituras para elaboração de Projetos (repasse de recursos) - 
regional 

 Elaboração de estudos técnicos relacionados aos impactos de novos loteamentos e 
expansão da população - Zacarias 

 Compartilhamento de responsabilidade nas execuções de políticas públicas (repasse 
de recursos) – Urupês 

 Desenvolvimento urbano - canalização do córrego do Rio Ventura – Guapiaçu 

 Desenvolvimento urbano – canalização e recapeamento – Novo Horizonte 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Desenvolvimento urbano – obras de dispositivos em desníveis para acesso aos Bairros 
do Jardim Tatiana e Green Valley, ao longo da rodovia SP 264 – Votorantim 

 Infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico de vias urbanas - regional 

 Construção de rotatória, anel viário, Ponte sobre o Rio Paranapanema e demais obras 
urbanas de acesso ao Centro de Logística Integrado e ao Polo de Desenvolvimento 
Industrial – Itatinga 

 Execução de pavimentação, galeria de águas pluviais e guias/sarjetas na Av. Dona Tita 
Paixão e no empreendimento Agrovila – Itatinga   

 Execução de pavimentação da via de acesso à Abadia de Itatinga – Itatinga 

 Recursos financeiros para construção de Terminal Urbano – Itatinga  

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Desenvolvimento urbano – recuperação da ciclovia Profa. Olívia Alegri – Caçapava  
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RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Aumento da contribuição anual do Estado no Fundo Metropolitano da Baixada Santista 
de R$ 5,5 milhões para R$ 12,8 milhões, dado que desde 2008 o valor desse repasse 
não foi atualizado. 

 Antecipação de recursos para a implementação das ações previstas no Plano 
Metropolitano de Desenvolvimento Econômico da Baixada Santista (PMDE-BS) 
conforme resolução do Condesb, aprovada em sua 178ª Reunião Ordinária, realizada 
em 26/08/14.  

 Recursos para o custeio de serviços realizados pelos municípios da RMBS 

 Investimento na implantação do Geoprocessamento Metropolitano e capacitação e 
aparelhagem dos municípios – Praia Grande e Litoral Sul 

 Desenvolvimento urbano – obras de drenagem e pavimentação de diversos bairros do 
município de Guarujá 

 Desenvolvimento urbano – pavimentação da Marginal Eduardo Gomes (paralela à 
Rodovia Cônego Domênico Rangoni) – Guarujá 

 Instituir Fundo Estadual Garantidor de PPP’s municipais 

 Criação de Orçamento Regionalizado 
 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Plano Diretor Regional – Desenvolvimento Regional Integrado (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Garantia de recursos do Tesouro Estadual para o IAMSPE (revisão do veto do artigo 43 
da LDO) 

 Elaboração de Cartas Geotécnicas de Aptidão à Ocupação para os municípios de Mauá, 
Diadema e Santo André (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Desenvolvimento urbano - construção de passarelas para facilitar o acesso aos bairros 
e municípios do entorno do rio Guapava e Jundiaí 

 Desenvolvimento urbano – infraestrutura na Marginal – Várzea Paulista 

 Introdução da discussão do planejamento de longo prazo nas Audiências Públicas 

 Melhoria no sistema de mobilidade urbana e segurança (passarela) 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Criação de “Fundo de Compensação Federativo” para compensar as despesas do 
município com atividades do governo do estado. 

 Desenvolvimento urbano - recapeamento de 2.000.000 m2 de vias - Limeira 

 Ampliar processo participativo dos municípios na definição das políticas públicas para 
a região. 

 Desenvolvimento urbano – recapeamento, sarjetões, calçadas, revitalização de 
avenidas - Iracemápolis  

 Desenvolvimento urbano – asfaltamento das vias vicinais – Santa Gertrudes 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria da Saúde 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Instalação de dispensário de medicamentos nas UTI’s neonatais e de lactários nos 
hospitais do Estado e conveniados – Araçatuba 

 Construção de Unidades Básicas de Saúde em pequenos municípios - regional 

 Aquisição de ambulância UTI neonatal e de 5 vans para transporte de pacientes - 
Araçatuba 

 Implantação do projeto “Mãe Canguru” e do AME cirúrgico - Araçatuba 

 Implantação de um Centro Regional para recuperação de crianças e adolescentes que 
sofrem de dependência química – Araçatuba  

 Implantação de pulseirinhas eletrônicas para recém-nascidos – Araçatuba  

 Aumento de cotas para a realização de exames de cintilografia do miocárdio – 
Araçatuba  

 Incentivo à formação de médicos geneticistas nas faculdades estaduais de medicina – 
Araçatuba  

 Compra de serviços para tratamento em Câmara Hiperbárica – Araçatuba  

 Implantação de uma nova Rede Regional de Atenção à Saúde 

 Implantação de protocolo para realização de exame de glicemia em criança com até 12 
anos de idade em hospitais estaduais fornecendo material 

 Elaboração e implantação de um projeto na rede estadual de ensino visando prevenir 
e controlar a obesidade de crianças e adolescentes 

 Instalação de uma unidade de Pronto Atendimento do IAMSPE junto aos AME’s 

 Transformação do Hospital de Coroados em hospital regional 

 Ampliação da rede clínica especializada para atendimento aos conveniados do IAMSPE 

 Instalação de Faculdade de Medina na região 

 Aparelhamento dos hospitais regionais 

 Instalação de novas unidades do IAMSPE na região 

 Ampliação dos atendimentos do helicóptero Águia para socorro de acidentados nas 
estradas da região 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Aumento da capacidade de atendimento dos hospitais da região  

 Ampliação dos recursos para as Santas Casas nos pequenos municípios 

 Auxílio financeiro para a Santa Casa (Pró Santa Casa) – Guaíra 

 Cooperação na operação do SAMU - regional 

 Atendimento cooperado para programas da merenda / transporte escolar rural / 
segurança / saúde 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Implantação da Faculdade de Medicina – Bauru 

 Aumento de leitos hospitalares – Regional Bauru 

 Aumento de oferta de leitos (UTI) 

 Participação do Governo do Estado no SAMU e UPA’s 

 Aumento de número de leitos no hospital de Barra Bonita 

 Aumento do repasse de recursos de custeio e vagas para Santa Casa (Programa Pró-
Santa Casa) - Duartina 
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 Reforma do Prédio do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) - Clemente Ferreira – 
Lins 

 Consignação de recursos de custeio para Santas Casas e hospitais beneficentes 

 Destinação de recursos para custeio para o Hospital Amaral Carvalho – Jaú 

 Recursos para Custeio para o Hospital Thereza Perlatti – Jaú 

 Recurso de custeio para o Hospital de Anomalias Crânio-Facial /USP – Centrinho - 
Bauru 

 Instalação de Centro de Tratamento para Dependentes Químicos – Bauru 

 Implantação de programa de reintegração social – profissional para dependentes 
químicos 

 Atendimento básico e preventivo 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de um Hospital das Clínicas Regional, para atender as demandas dos 
municípios das regiões de Limeira, Rio Claro e Araras – Santa Gertrudes 

 Construção de Hospital Regional, no km 200 da SAP-330 (Rod. Anhanguera), sentido 
interior capital – Santa Cruz da Conceição 

 Reforma e ampliação de recursos para a manutenção da Santa Casa – Atibaia  

 Reforma e ampliação da Santa Casa Anna Cintra - Amparo 

 Melhoria das Unidades de Saúde – Atibaia 

 Aumento na quantidade e melhorias de leitos na UTI do Hospital Francisco Rosas – 
Espírito Santo do Pinhal 

 Aquisição de eletroencefalograma - Ipeúna  

 Aquisição de kit oftalmológico – Ipeúna 

 Aquisição de equipamentos e mobiliários para atender 4 novas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA’s)  e 6 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) – Jundiaí 

 Construção de um Centro de Especialidades Médicas - Socorro 

 Construção e ampliação de Unidade de Saúde – Águas da Prata 

 Construção de sede própria para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – 
Capivari 

 Recursos para custear a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) existente na Santa Casa de 
Misericórdia – Capivari 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Ampliação de investimentos e custeio nas UBS 

 Construção de hospitais regionais de especialidades. 

 Construção de um hospital metropolitano de urgências e emergências nos arredores 
de Viracopos - Indaiatuba 

 Repasse de verbas para conclusão do Hospital de Câncer - Campinas 

 Repasse de verbas para investimento na saúde - Campinas 

 Construção de um hospital metropolitano na região com unidade de tratamento 
intensivo - Nova Odessa 

 Recuperação físico-financeira da Santa Casa de Vinhedo com gestão e participação do 
Governo do Estado – Vinhedo 

 Expansão dos serviços e aumento do custeio para programas de saúde 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Melhoria nos serviços de saúde (instalação de AME) - São Carlos 

 Reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBS) – São Carlos  
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 Reforma do Prédio do CAPIs (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) – Taquaritinga  

 Aquisição de aparelhos de diagnóstico (ressonância magnética) para pequenos 
municípios - Nova Europa 

 Melhoria nas instalações dos hospitais regionais 

 Ampliação de recursos para as Santas Casas nos pequenos municípios 

 Reforma da Santa Casa de Misericórdia “São Vicente de Paulo” – Boa Esperança do Sul  

 Cotas nos hospitais regionais (dificuldades de encaminhamento) - Boa Esperança do 
Sul  

 Aquisição de ambulâncias para as Santas Casas dos pequenos municípios - Nova 
Europa 

 Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) nas regiões dos bairros Santana e 
Morumbi - Araraquara  

 Reforma e ampliação de unidades de saúde - Porto Ferreira  

 Reforma do Centro de Saúde Dr. Ernesto Pagliuso – Taquaritinga  

 Credenciamento dos municípios de Tabatinga e Nova Europa no Programa Pró Santa 
Casas 
 

RA Franca – 23/07/2014 

 Implantação de Hospital Regional  

 Recursos para Santas Casas e hospitais dos pequenos municípios da região – Rifaina, 
São José da Boa Vista 

 Aumento do repasse para Atenção Básica de Saúde – Morro Agudo 

 Avaliação do processo de distribuição de medicamentos da FURP – Morro Agudo 

 Aumento dos índices de custeio da Saúde - Jeriquara 

 Recursos para construção e acessibilidade para o setor de fisioterapia – Buritizal. 

 Recursos para construção de almoxarifado para Unidade Básica de Saúde – Buritizal. 

 Recursos para reforma e acessibilidade de prédio anexo da Unidade Básica de Saúde 
para implantação de farmácia municipal – Buritizal. 

 Recursos para construção da base para suporte do SAMU-192 – Buritizal. 

 Recursos para compra de ambulâncias – Buritizal. 

 Recursos para a reforma do prédio do Laboratório Regional de Saúde - São Joaquim da 
Barra  

 Solicitação de verba mensal para atender a demanda de pacientes com transtornos 
mentais e dependentes químicos do SUS no Hospital Psiquiátrico Allan Kardec - Franca. 

 Construção de hospital – Rifaina 

 Agilização da lista de cirurgias de alta e média complexidade – Patrocínio Paulista 

 

RA Itapeva – 15/07/2014 

 Apoio ao custeio dos serviços de saúde - Itapeva 

 Criação da Diretoria Regional da Saúde na região - Itapeva 

 Auxilio para custeio de Santa Casa de Itapeva (alta complexidade) - Itapeva 

 Expansão dos convênios com entidades de recuperação de dependentes químicos - 
Itapeva 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Reforma das unidades do Complexo Hospitalar HC 1, HC 2 e HC 3 -  Marilia; 

 Construção de Hospitais Regionais – regional de Marília; 

 Melhoria as condições de atendimento em saúde dos servidores públicos estaduais; 

 IAMSPE– Aumento de credenciamento de hospitais – regional Marilia 
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 Ampliação dos investimentos na área de saúde  

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Construção de Unidades Básicas de Saúde em municípios menores - regional 

 Criação de Centro de Especialidades - regional 

 Transformar as Santas Casas em Centro de Atendimento Regionais  

 Recuperação (Atendimento Primário e instalações) das Santas Casas – Adamantina – 
regional 

 Instalação Unidade Lucy Montoro – Presidente Prudente - regional 

 Investimento na Saúde e criação de políticas nos AMES para atendimento de 
especialidades – Narandiba - regional 

 Capacitação Profissional nas UBS para dependentes químicos e transtornos mentais - 
regional 

 Implantação da Faculdade de Medicina no Campus de Presidente Prudente – UNESP, 
segundo o PL 597/2012 que tramita na Câmara Legislativa 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Apoio a programas de atendimento à saúde 

 Ampliação da rede física hospitalar, incluindo Hospital Regional e Centros de 
Especialidades 

 Aquisição de 04 ônibus para instalação de consultório móvel para atender a população 
rural – Barra do Turvo 

 Investimento para adequação, construção e ampliação do Hospital São João, segundo 
projeto encaminhado pela Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a 
Infância de Registro (APAMIR), mantenedora do hospital – Registro 

 Implantação da Casa de Acolhida para adolescentes – Ilha Comprida 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Aumento do custeio da saúde pelo Estado – Santo Antônio da Alegria 

 Criação de programa de custeio para a saúde – Primeiro Atendimento, para municípios 
pequenos – regional. 

 Construção de um novo espaço no Hospital Santa Tereza para atender 140 leitos para 
o Programa de Agudos (atenção integral em psiquiatria) – Ribeirão Preto 

 Conclusão final da obra para instalação da Unidade de Coleta e Transfusão da Unidade 
de Serrana do Hemocentro de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto  

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Extensão da Furp na região (remédio popular) 

 Judicialização da Saúde, gerenciamento do Orçamento para Secretaria de Saúde da 
DRS 15 

 Construção de hospital de Saúde da Mulher - Icem - regional 

 Construção de Unidades Básicas de Saúde em municípios menores - regional 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Melhoria nos serviços de saúde básica e preventiva - regional 

 Aumento de recursos financeiros relacionados aos programas SAMU e UPA´s - 
Votorantim 
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 Descentralização dos serviços de média e alta complexidade - Sorocaba 

 Instalação de SAMU para atender o trecho de serra da Rodovia Tenente Celestino 
Américo (além do suporte do SAMU existente em Juquiá) 

 Ampliação do repasse de recursos para a saúde - regional 

 Instalação de AME regional no prédio da Policlínica - Cerquilho 

 Apoio à parceria para custeio do hospital municipal - Ibiúna 

 Readequação e reforma do Hospital Regional - Sorocaba 

 Aumento de leitos para queimados - Sorocaba 

 Recursos para aquisição de material de consumo e equipamentos para a Santa Casa de 
Misericórdia -Tatuí 

 Reforma e ampliação da UTI da Santa Casa de Misericórdia - Tatuí 

 Construção de Centro de Hemodiálise e aquisição de equipamentos – Tatuí 

 Construção do Centro de Oncologia e aquisição de equipamentos – Tatuí  

 Recursos para a Secretaria Municipal de Saúde, visando: aquisição de duas 
ambulâncias; um micro-ônibus; manutenção da Santa Casa e a implantação de 10 
leitos de UTI na Santa Casa – São Roque 

 Apoio aos programas de combate à droga - regional 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Construção de Clínica para tratamento de dependentes químicos – drogas e álcool. 

 Apoio ao Programa de prevenção ao uso de drogas - regional 

 Apoio ao Programa de prevenção e tratamento ao alcoolismo contemplando a área 
rural - regional 

 Apoio à Santa Casa - Cachoeira Paulista e Caraguatatuba 

 Apoio ao programa de vacinação e castração de animais – regional 

 Retomada das obras do Hospital Regional - São José dos Campos 

 Implantação de Unidades Cardiológicas e Oncológicas na Santa Casa de São José dos 
Campos  

 Melhoria e agilidade no programa de distribuição de medicamentos de alto custo: 
implantação de um “Medex” (semelhante ao Poupatempo) – regional  

 Conclusão do Hospital Regional – Caraguatatuba 

 Implantação de Hospital Regional – Sub-região de Guaratinguetá / Cruzeiro 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Construção do Hospital Regional em São Vicente. 

 Reforma de Unidades de Saúde - Praia Grande e litoral sul  

 Reativação das Casas de Parto na Baixada Santista. 

 Implantação de AME no Guarujá (em Vicente de Carvalho ao lado do Hospital Emílio 
Ribas) – Guarujá e Litoral Sul 

 Implantação de novas especialidades médicas e exames no AME ou em nova unidade – 
Praia Grande  

 Descentralização dos serviços de saúde  

 Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) 

 Recursos para implantação de quatro unidades “Castramóvel” equipadas e tripuladas 
para, com a supervisão da AGEM, percorrer as cidades da RMBS, desenvolvendo 
programas de controle populacional e atendimentos veterinários aos animais em 
situação de rua e àqueles pertencentes às populações de baixa renda 

 Instalação de Hospital Veterinário Regional 
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RM São Paulo – 25/08/2014 

 Garantia de recursos do Tesouro Estadual para o IAMSPE (revisão do veto do artigo 43 
da LDO) 

 Aumento de oferta de serviços de UTI especializada - regional 

 Implantação de serviço de referência regional de Politrauma e Neurotrauma no 
Hospital Estadual Mário Covas (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção de Área Administrativa para otimização do espaço para Assistência do 
Hospital Mário Covas (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Cofinanciamento no custeio mensal do Hospital Radamés Nardini (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Conclusão das obras e implantação do Hospital de Ribeirão Pires (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Reforma da Enfermaria de Pediatria e ampliação dos leitos da UTI Pediátrica do 
Complexo Hospitalar de Santo André 

 Reforma do Hospital Municipal de Diadema (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção do Hospital Infantil de Diadema (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção de Hospital Materno-Infantil em Rio Grande da Serra (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Construção de um Hospital Regional de Retaguarda para o Grande ABC (250 leitos) 
para pacientes crônicos e cuidados paliativos (Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC) 

 Implantação de 02 unidades de reabilitação da Rede Lucy Montoro no Grande ABC 

 Participação do Governo do Estado de São Paulo no cofinanciamento do custeio do 
SAMU e UPA -  região do Grande ABC 

 Ampliação do número de polo/farmácias de dispensação de medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - equipamentos sob gestão 
estadual no Grande ABC 

 Garantir por parte da Secretaria de Saúde áreas de alta complexidade (cirurgia 
cardíaca neonatal, ortopedia, rede oncológica e hematologia ) 

 Criação do Complexo Regulador Regional em articulação como o CROSS (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Reforma, revitalização e modernização do Hospital Serraria (Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC) 

 Aumento do Piso de Atenção Básica (PAB) - (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Recursos para complementação da construção do Hospital da Mulher em São 
Bernardo do Campo  

 Equipamentos para o Hospital de Urgências em São Bernardo do Campo 

 Fortalecimento da RUE com a ampliação dos leitos de UTI Pediátrica do Hospital 
Serraria de cinco para dez leitos (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Fortalecimento da RUE com a ampliação dos leitos de UTI Adulto do Hospital Serraria 
de dezoito para trinta leitos (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Implantação e funcionamento de um AME Regional para atender os Municípios do 
Vale do Juquery (Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar) 

 Ampliação dos serviços do SAMU para os municípios do Vale do Juquery (Mairiporã, 
Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar) 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Construção de uma unidade de Vigilância de Zoonoses e agravos causados por animais 
peçonhentos em Cabreúva 

 Conclusão das obras do Hospital Regional de Jundiaí  

 Implantação de Centro de Alta Complexidade  
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AU Piracicaba – 28/08/201 

 Destinação de verbas para custeio do Hospital Regional de Piracicaba (em construção) 

 Apoio ao tratamento de dependentes químicos em Piracicaba 

 Programa de apoio às famílias de dependentes químicos em Araras 

 Construção de Hospital Regional em Rio Claro 

 Ampliação de Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMES) 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Ampliação do Projeto Mina d’Água para os municípios da região – regional  

 Aporte financeiro para troca da rede de esgoto e de água da parte antiga da cidade - 
Barbosa 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Melhoria da rede de distribuição de água e esgotos – regional  

 Execução de perfuração e instalação de Poço Tubular Profundo no Residencial Dr. 
Paschoal, visando atender os bairros Residencial Rassim Dibe, Jardim Parati I e Jardim 
Parati II – Bebedouro 

 Execução de re-ratificação do Canal do Parati  - Bebedouro 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Expansão das redes de saneamento básico 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Melhorias no sistema de abastecimento de água municipal e regional e recursos para a 
construção da Represa do Ibicaba e da Represa do Cascalho - Cordeirópolis 

 Construção de ETA - Mogi Mirim 

 Criação de fundo de atendimento a municípios não pertencente ao sistema Sabesp 

 Recursos para programas de saneamento – regional – Bacia Mogi Guaçu 

 Readequação da infraestrutura do serviço de água e esgoto - Tapiratiba 

 Macrodrenagem e aterro sanitário – Espírito Santo do Pinhal 

 Construção de reservatório para distribuição de água - regional 

 Tratamento, reservação, adução e distribuição de água no Núcleo Urbano Lageado – 
Ipeúna  

 Tratamento de esgoto e infraestrutura sanitária regional 

 Implantação do sistema de Saneamento Básico (esgoto + tratamento), no Balneário 
Santo Antônio (Represa do Broa) – Itirapina 

 Implantação do Aterro Sanitário Regional – Espírito Santo do Pinhal  

 Saneamento básico/distribuição de água - Rafard 

 Abastecimento de água – Rafard 

 Programa de saneamento ambiental  rural – Itesp - Regional 

 Construção de piscinão – Mococa 

 Canalização do Ribeirão de Limeira – Vargem Grande Paulista 

 Ampliação e reestruturação de sistema de capitação e distribuição de água e esgoto 
sanitário – Saltinho 

 Desassoreamento do Rio Atibaia – Atibaia 

 Drenagem e canalização de córregos urbanos – Atibaia  

 Aquisição de caixa de água de 500 mil litros – Tuiuti 

 Construção de adutora, redes de distribuição e caixa d’água para os Bairros de Serra 
Grande e de Alpes Bom Jesus – Bom Jesus dos Perdões 

 Troca de tubulação de água da região central da cidade - Bom Jesus dos Perdões 
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RM Campinas – 19/08/2014 

 Ampliação dos investimentos em recursos hídricos (recursos humanos e 
infraestrutura) - regional 

 Construção de represa “Recanto V” em Nova Odessa. 

 Construção da galeria pluvial na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg - Nova Odessa 

 Construção da Barragem no Córrego Barreiro e criação de um Parque Linear (proteção 
e recuperação do ecossistema ao longo do córrego) – Cosmópolis. 

 Apoio à parceria entre a RMC e o Comitê e o Consórcio da Bacia do PCJ com a 
AGEMCAMP para elaboração de projetos e construções de barragens nos municípios 
para abastecimento das cidades - Indaiatuba 

 Implantação do reaproveitamento da água de reuso das estações de tratamento de 
esgotos em todos os municípios paulistas para fins industriais e para uso do Corpo de 
Bombeiros - Indaiatuba 

 Construção de Parque Linear (Parque de Riga) ao longo do Córrego Capuava – Nova 
Odessa 

 Construção de barragem para regularização hídrica na RMC 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Expansão das redes de saneamento básico 

 Construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Rio Jacaré-Guaçu – Gavião 
Peixoto 

 Readequação da estação de tratamento de água e esgoto - Boa Esperança do Sul 

 Instalação de 8 km de adutoras para permitir o abastecimento aos bairros periféricos 
em situação precária - Descalvado  

 Construção da Estação de Tratamento de Esgoto no Bairro de Vila Orestina - 
Borborema 

 Construção de reservatório de água de 500.000 litros para o Jardim Albertina - 
Descalvado  

 Desassoreamento da represa de captação de água das Cruzes – Araraquara 

 Drenagem e manejo de águas pluviais no Bairro Monte Carlo e na Avenida Engenheiro 
Milcíades Bottura – Matão  

 Drenagem e manejo de águas pluviais na Avenida Baldan, Rua Leandro Bocchi e Rua 
Izidoro Adail Bottezzini – Matão  

 Implantação e melhoria dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais 
na Avenida Padre Nelson – Matão  

 Construção de reservatório de água com capacidade de 1 milhão e meio de litros – 
Motuca  

 Substituição de 240 km de rede de água – São Carlos 

 Implantação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Varjão e áreas adjacentes 
– São Carlos  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Ampliação de recursos do FEHIDRO - regional  

 Construção de poço profundo (artesiano) na área industrial - Ipuã. 

 Implantação de rede de tratamento de esgotos, de poços artesianos e de drenagem 
urbana - regional  

 Perfuração de um poço tubular profundo para ampliar a capacidade de distribuição de 
água - Morro Agudo. 
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 Construção de poço artesiano - Aramina 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Expansão do tratamento de esgoto na região  

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Implantação de Programas de saneamento básico, coleta e aterros para municípios 
não operados pela SABESP - regional 

 Criação do Corredor Ecológico do Rio Aguapeí – Alta Paulista 
 

RA Registro – 17/07/2014 

 Uso dos recursos provenientes do passivo ambiental a ser pago pela Sabesp, para 
saneamento rural - regional 

 Elaboração de estudo para implementação de esgotamento sanitário no Bairro Jardim 
Vitória - Registro 

 Criação de programa de saneamento nas comunidades quilombolas 

 Implantação de abastecimento de água e esgoto em comunidades isoladas  

 Implantação de saneamento básico nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) Barreiras Anhemas, Pinheirinho e Quilombos – Barra do Turvo 

 Implantação de saneamento básico nas Áreas de Proteção Ambiental (APA’a) do Bairro 
do Rio Vermelho e Rio Pardinho, do Planalto Turvo – Barra do Turvo 

 Apoio às atividades e alocação de recursos para atender as prioridades do Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul-CBH-RH – Registro 

 Recursos para atender às prioridades solicitadas pela Diretoria da Bacia do Ribeira e 
Litoral Sul (DAEE) - Registro 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Reforma da ETA - Jaboticabal. 

 Recursos para finalizar o sistema de ETE – Pontal, cuja obra permitirá a construção de 
220 conjuntos habitacionais (CDHU) na região. 

 Construção de ETE no Distrito de Jurucê - Jardinópolis 

 Planos emergenciais para abastecimento de água – regional. 

 Construção de poço artesiano e reservatório elevado com capacidade de um milhão e 
meio de m3 - Luiz Antônio 

 Recursos para implantação do projeto de captação de água de superfície – Brodowski 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Canalização do córrego Rio Ventura - Guapiaçu. 

 Expansão do Programa Água Limpa - regional 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Destinação dos recursos de compensação ambiental decorrente da obra de captação 
de água no rio São Lourenço na APA de Itupararanga 

 Retomada do Programa Água Viva - Votorantim 

 Limpeza de represas para aumentar a capacidade de armazenamento de água - 
regional 
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 Expansão das redes de saneamento básico - regional 

 Execução de obras de infraestrutura relacionada à construção do Parque Linear do 
Manduca – Tatuí 

 Recursos para execução de obras de saneamento básico: implantação de rede de 
esgoto e da rede de abastecimento de águas nos bairros de Congonhal e Enxovia – 
Tatuí 

 Recursos para a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos, visando: a construção de 
uma ETE na Vila do Carmo e a construção de poço artesiano, através da Sabesp, na Vila 
Lino – São Roque  

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Ampliação das redes de água e esgoto da Sabesp em todos os bairros (irregulares) – 
São José dos Campos 

 Desassoreamento do Rio Paraíba do Sul 

 Ampliação dos investimentos em saneamento básico para garantir 100% de 
tratamento de esgoto, visando proteger o Rio Paraíba do Sul – regional 

 Construção de uma ETE - Cruzeiro 

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Expansão nos programas de Saneamento Básico nos municípios da RMBS 

 Provisão de recursos para drenagem e desassoreamento dos Rios Santo Amaro, 
Crumaú e do Meio – Guarujá 

 Provisão de recursos para a finalização das obras do canal da Avenida Raphael Vitielo 
até o Rio Crumaú (fase 2) – Guarujá  

 Mudança na distribuição do Fundo de Recursos Hídricos (FHIDRO) cabendo uma 
reserva aos municípios e a outra parte para contratos  

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Construção do piscinão - Jaboticabal. 

 Limpeza e manutenção dos piscinões no Grande ABC 

 Construção e manutenção de oito novos piscinões na região do Grande ABC: 
Reservatório RM-19 (Piscinão Jaboticabal), na fronteira SP/SB do Campo/ SC do Sul; 
Reservatório RC-7 Pindorama, em SB do Campo; RM-13 Ribeirão dos Meninos, em SB 
do Campo; RC-8 Córrego Curral Grande, em SB do Campo; RC-13 Córrego Curral 
Grande, em SB do Campo; RC-11 Ribeirão dos Couros, em SB do Campo; RC-14 Córrego 
Jurubatuba, em SB do Campo e Piscinão Miranda Daviz, em Mauá. 

 Plano Regional de Drenagem Urbana (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Implantação da Fiscalização Ambiental integrada nas áreas de Mananciais no Grande 
ABC (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Ampliação dos sistemas de água e esgotos e de gestão de resíduos sólidos - 
Saneamento Ambiental em mananciais de interesse regional/Universalização do 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Consórcio Intermunicipal Grande 
ABC) 

 Investimento para conservação e recuperação do Reservatório Billings (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Ampliação do sistema de drenagem e aprimoramento do sistema de captação - 
regional 
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 Retomada da adoção de alternativas de abastecimento de água para os municípios do 
Vale do Juqueri, previstos no Plano Metropolitano de Águas 1998/2000 (Caieiras, 
Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã) 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Apoio à instalação de um Consórcio Regional dos municípios do AUJ para 
desenvolvimento de projeto regional de Resíduos Sólidos 

 Preservação das nascentes e do Rio Jundiaí. 

 Ampliação do serviço de esgotamento sanitário a 100% da região 

 Ampliar os recursos orçamentários relativos aos Programas de Recursos Hídricos 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Expansão dos programas de saneamento básico 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Segurança Pública 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Recursos financeiros para custear a atividade de Segurança Delegada nos municípios - 
regional 

 Aumento do efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil - regional 

 Aquisição de equipamentos e móveis para as Delegacias e Fóruns - regional 

 Nomeação de Delegado - Piacatu 

 Instalação de câmeras em pontos principais de comércio e avenidas – Araçatuba 

 Expansão das ações relacionadas à segurança pública e aos programas de combate as 
drogas. 

 Ampliação dos atendimentos do helicóptero Águia para socorro de acidentados nas 
estradas da região 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Melhoria nos programas de Segurança Pública - regional 

 Corpo de Bombeiros - equipamentos com tecnologia avançada, barco, viatura com 
auto tanque e viatura de pequeno porte – regional 

 Construção da Central de Polícia Judiciária no local da antiga Cadeia Pública - Barretos 

 Implantação de unidade do Corpo de Bombeiros no aeroporto de Barretos 

 Melhoria do policiamento nas fronteiras estaduais – (Fazenda / Segurança / 
Agricultura) - regional 

 Atendimento cooperado para programas da merenda / transporte escolar rural / 
segurança / saúde 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Melhoria nas polícias civil, militar e científica  

 Reposição de efetivo para as Policias Civil e Militar 

 Ampliação Batalhão da Policia Militar - Bauru  

 Construção de Sede da Companhia de Bombeiros (zona leste) - Bauru 

 Construção de Sede do Pelotão da Policia Militar - Álvares de Carvalho 

 Reforma da instalação elétrica do Batalhão da Policia Militar de Bauru – CTI 4 

 Aumento de efetivo das Policias Militar e Civil - Barra Bonita 

 Construção de uma sede regional do Corpo de Bombeiros 12 º  Grupamento  - Bauru 

 Implantação de Escola de Formação de Soldados – PM nas dependências do Centro de 
Progressão Penitenciária - CPP 3 – regional Bauru 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de sedes do Corpo de Bombeiros - Campinas e Jundiaí 

 Aquisição de viaturas para combate a incêndio e resgate – Jundiaí 

 Implantação de programa de vídeo-monitoramento – Jundiaí 

 Implantação de programa de vídeo-monitoramento – Piracaia 

 Implantação de Batalhão da Polícia Militar e Seccional de Polícia Civil – Atibaia 

 Instalação de uma 2ª Cia. de Polícia Militar – Rio Claro 

 Estruturação da segurança pública – novos equipamentos e veículos para os guardas 
municipais - Charqueada 
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RM Campinas – 19/08/2014 

 Melhoria na infraestrutura da polícia civil  

 

RA Central – 10/07/2014 

 Implantação do programa de monitoramento e segurança na prevenção do uso de 
drogas e criminalidade – Taquaritinga  

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Estande de tiro, centro de treinamento para Polícia Militar (4ª vez solicitada) – Franca - 
regional 

 Corpo de Bombeiros - aquisição de duas motocicletas e uma caminhonete  

 Instalação de um Destacamento de Policia - Ipuã. 

 Nomeação de delegado - São José da Bela Vista 

 Aumento no efetivo para as Policias Civis e Militar – regional. 

 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Reforma e ampliação da sede do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo – 
Interior - DEINTER 8 – e Núcleo de Ensino – Presidente Prudente 

 Expansão das ações na área de Segurança Pública - regional 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Investimento na ampliação do efetivo policial e do número de viaturas, especialmente 
para Ronda Escolar, considerando as grandes distâncias entre os municípios - Registro 

 Corpo de Bombeiros – aquisição de viaturas, equipamentos e aumento de efetivo - 
regional 

 

RA Ribeirão Preto – 24/07/2014 

 Corpo de Bombeiros - aquisição de duas viaturas de combate à incêndio (auto-bomba 
e auto-escada) e duas viaturas para transporte de pessoal em vistorias técnicas  - 
regional 

 Policia Militar - Construção de centro regional de atendimento; cobertura do picadeiro 
do regimento da cavalaria; construção do estande de tiro; ampliação da sala de 
condicionamento físico - regional 

 Projeto de Estado para fortalecimento das Guardas Civil Municipais – regional 

 Ampliação do programa de Ronda Escolar - regional 

 Cessão de área do Estado para construção de prédio para Instituto de Criminalística e 
IML – Ribeirão Preto -regional 

 Construção de sede do COPOM – CTI –PM - regional 
 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Aumento do efetivo policial - Nova Granada 
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RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Expansão das ações na área de segurança pública e aos programas de combate à droga 
- regional 

 Preenchimento de cargos das polícias civil e militar na região - Votorantim 

 Construção do quartel do corpo de bombeiros e CDP - Itatinga 

 Construção de sede para a polícia militar e transformação do Pelotão em Companhia 
da Polícia Militar - Tietê 

 Aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros para criação de novos quartéis - Ibiúna e 
Piedade 

 Substituição de viaturas especiais pesadas do Corpo de Bombeiros – Ibiúna / Piedade 

 Criação de Pelotão Ambiental na região - Ibiúna 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Ampliação dos investimentos em Segurança Pública, especialmente do efetivo da 
Polícia Civil – regional 

 Ampliação do espaço e do número de servidores da Delegacia da Mulher – regional  

 Apoio às políticas de defesa da mulher vítima de violência – regional 

 Investimentos em projetos de vídeo-monitoramento em todos os municípios – 
regional  

 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Ampliação do efetivo de Polícia Militar – Praia Grande e Litoral Sul 

 Reforma e ampliação das delegacias - sede do Guarujá e Vicente de Carvalho – Guarujá 

 Construção de Unidade Militar do Corpo de Bombeiros no Bairro da Enseada – Guarujá 

 Aquisição de câmeras de vídeomonitoramento – Guarujá 

 Modernização da frota de veículos das Polícias Civil e Militar (incluindo Corpo de 
Bombeiros) – Guarujá 

 Aumento de efetivo para a Polícia Ambiental – Praia Grande e Litoral Sul 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Vídeo-monitoramento para a sub-região Sudoeste da RMSP 

 Aumento do efetivo da Polícia Civil na região do Grande ABC 

 Aumento do efetivo da Polícia Militar na região do Grande ABC 

 Implantação do Sistema Integrado de Portais de Monitoramento (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Apoio às ações de Segurança Pública - regional 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Instalação de Vídeo-Monitoramento nas entradas e saídas dos 07 municípios do 
Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Aumento do efetivo da Polícia Militar e Civil - Itupeva / Louveira / 4º e 11º Batalhão - 
Jundiaí 

 Aumento de viaturas das policias - regional 

 Recursos Humanos - Policia Civil / Investigadores - Jundiaí 

 Transferência de recursos para equipar e valorizar as Guardas Municipais 

 Aumento de recursos para a segurança pública 
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AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Renovação da frota da Polícia Militar e Civil em Piracicaba. 

 Aumento de equipamentos e efetivos na área de Segurança Pública – regional 

 Implantação de unidade de policiamento em Analândia 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Transportes Metropolitanos 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Viabilização do Trem Metropolitano passando pelas cidades da RMC e Aeroporto de 
Viracopos – Indaiatuba 

 Implantação do Trem Regional CPTM de São Paulo – Jundiaí - Campinas para 
transporte de passageiros - regional 

 Mobilidade urbana: expansão e melhoria do sistema de transporte urbano de massa e 
implantação de corredores e vias expressas 
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Implantação de trem de passageiros na Região Metropolitana - regional 
 

RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Implantação de corredor de ônibus integrando os municípios do Litoral Sul - Praia 
Grande  

 Mobilidade urbana: expansão e melhoria do sistema de transporte urbano público 

 Ampliação do VLT (Santos-São Vicente) através de BRT até Praia Grande / Litoral Sul 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Integração operacional e tarifária de caráter metropolitano 

 Mobilidade Urbana - ampliação dos investimentos em na sub-região Sudoeste da 
RMSP 

 Ampliação da rede de fibra ótica para monitoramento regional integrado (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Construção de Ponte Estaiada no km 14 da Via Anchieta, ligando Av. Lauro Gomes a 
Av. do Taboão e seus acessos (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Expansão do Sistema Metroviário – projeto e execução das obras do Monotrilho – 
Bifurcação da linha 18 Bronze até a estação Pirelli, Santo André (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Mobilidade Urbana com ampliação de transporte público de passageiros e expansão 
do Sistema Metroviário 

 Projeto e execução de obras de extensão da Linha 17 – Ouro até Diadema (Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC) 

 Manutenção da Avenida dos Estados (obras de contenção, recapeamento e 
sinalização) (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Integração operacional e tarifária de caráter metropolitano com o Grande ABC 
(Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Construção da nova estação ferroviária da linha 10 no município do Rio Grande da 
Serra (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Modernização das estações ferroviárias da linha 10, nos municípios de São Caetano do 
Sul, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Continuidade do Rodoanel no trecho leste 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Implantação do Programa de Bilhete Único do transporte interurbano no AUJ. 
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 Apoio à implantação do trem suburbano Jundiaí/São Paulo e Jundiaí/Campinas 

 Implantação e revitalização das estações da CPTM de Jundiaí/Francisco Morato 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Secretaria de Turismo 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Criação de políticas para divulgação e exploração dos recursos turísticos - regional  

 Incentivo ao turismo cultural, ecológico e náutico na área da Hidrovia Tietê-Paraná e 
nos Parques Hídricos - regional 

 

RA Barretos – 22/07/2014 

 Agenda de Turismo Rural (“Circuito Caipira”) – Bebedouro – regional 

 Criação de uma Agenda de Desenvolvimento voltado ao turismo ecológico, rural, 
cultural, de lazer e de eventos - regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Repasse de recursos para a área de turismo para implantação de equipamentos e 
revitalização da “orla da Prainha” – Iacanga 

 Apoio ao turismo regional às margens do Rio Tietê 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Empreendimentos de infraestrutura Turística – Brotas 

 Instalação de Teleférico – Águas da Prata 

 

RM Campinas – 19/08/2014 

 Investimentos no setor de Turismo na RMC 

 Construção de acesso à Ponte de Ferro considerada patrimônio histórico e cultural do 
município - Cosmópolis 

 Pavimentação asfáltica de 5 km da estrada vicinal, ligando a cidade de Morungaba, via 
Fazenda do Bonfim, à Campinas, permitirá acesso à região de antigas fazendas 
cafeeiras com grande potencial turístico - Morungaba 

 Construção de acesso à região de antigas fazendas cafeeiras com grande potencial 
turístico - Morungaba  

 Construção de um Parque de Eventos - Nova Odessa 

 Construção de um Centro de Exposições (Pavilhão Multiuso) na Estrada Municipal 
Olival Pires, no Jardim Marajoara - Pedreira 

 

RA Central – 10/07/2014 

 Inclusão de municípios como interesse turístico – Tabatinga e Borborema  

 Apoio à infraestrutura turística – Tabatinga e Borborema  

 Estímulo ao turismo de negócios – Tabatinga 

 Construção da segunda fase do Centro de Eventos do município – Itápolis  

 Implantação do Circuito Turístico “Taquaritinga - Serra do Jaboticabal”– Taquaritinga 
 

RA Franca – 23/07/2014 

 Apoio e ampliação de investimentos no turismo regional - Rifaina 
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RA Itapeva – 15/07/2014 

 Criação de Parque Estadual da Região de Cânions existentes entre Itapeva/ 
Bonsucesso/Itararé, que é de propriedade particular - Itapeva 

 Incentivo ao Turismo na região - Comitê de Bacia do Alto Paranapanema 
 

RA Presidente Prudente – 05/08/2014 

 Criação de políticas, infraestrutura e recursos ao turismo - regional 

 Expansão e fortalecimento do turismo – regional 

 Implantação de Calendário de Eventos Turísticos Regionais (cultural e esportivo) 

 Enquadramento do município de Iepê como Estância Turística 

 Revisão dos critérios de enquadramento dos municípios enquanto Estâncias Turísticas  

 Ampliação de recursos para os municípios aplicarem em turismo – regional  

 Aporte de recursos para divulgação dos serviços do Circuito Oeste Rios e da cidade de 
Presidente Prudente como Centro Receptivo de eventos 

 Criação de acessibilidade relacionada ao turismo - regional 

 Dotação dos municípios, que compõem o Circuito Oeste Rios, de sinalização turística 
adequada aos padrões vigentes 

 

RA Registro – 17/07/2014 

 Desenvolvimento de programas voltados à divulgação dos atrativos turísticos da região 

 Apoio ao PL 32 de 2014, que trata de municípios de interesse turístico 

 Inserção dos municípios da região como beneficiários dos recursos do DADE 

 Incentivo às atividades náuticas e pesqueiras 

 

RA São José do Rio Preto – 07/08/2014 

 Conclusão da Hidrovia Tietê-Paraná, visando também o fortalecimento do turismo - 
regional 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Apoio à execução do projeto de trens turísticos - regional 

 Implantação de trem rápido para São Paulo 

 Expansão e fortalecimento do turismo - regional 

 Reativação do ramal ferroviário para interesse turístico - Buri 

 Recursos financeiros para execução de obras de infraestrutura de turismo no Recanto 
dos Cambarás - Itatinga 
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – 12/08/2014 

 Investimento no projeto “Navega São Paulo” – fomento à prática de canoagem – 
Redenção da Serra 

 Construção de um ‘dique’ para conter a represa na frente da cidade – Redenção da 
Serra 

 Apoio ao turismo histórico - regional 

 Desenvolvimento do turismo, aproveitando seu patrimônio natural, histórico e 
religioso, náutico e cultural, com criação de Polos de Turismo - regional 

 Ações sustentáveis na área do Vale Histórico 
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RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Previsão de recursos para a realização de eventos turísticos do calendário municipal – 
Guarujá  

 Recuperação da proposta de valorização do pescado na Baixada Santista como 
atividade turística 

 

RM São Paulo – 25/08/2014 

 Identidade visual e sinalização turística da região (Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC) 

 Apoio à vocação turística - regional 

 

AU Jundiaí – 21/08/2014 

 Investimentos em Programas de incentivo ao turismo na AUJ (Serra do Japi e Circuito 
das Frutas) 

 Incentivo à economia ecológica (valorização dos sítios ecológicos e manifestações 
culturais) 

 

AU Piracicaba – 28/08/2014 

 Fortalecimento às atividades turísticas da região 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Defensoria Pública 

 
RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Ampliação do número de Defensores Públicos para a Regional de Araçatuba 

 Construção de sede em Araçatuba 

 Aumento de recursos a Defensoria Pública do Estado 
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Ministério Público 

 
RM Baixada Santista – 27/08/2014 

 Previsão de recursos para a construção de novo prédio que abrigará o Ministério 
Público do Guarujá  
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Audiências Públicas da LOA/2015  
Demandas: Tribunal de Justiça 

 

RA Araçatuba – 06/08/2014 

 Contratação de servidores para os Fóruns – regional 

 

RA Bauru – 03/07/2014 

 Construção de Fórum – Bauru 

 

RA Campinas – 27/06/2014 

 Construção de Fórum – São Sebastião da Grama 

 

RA Franca – 23/07/2014 

 Construção de novo prédio para o Fórum - Ipuã 

 

RA Marília – 02/07/2014 

 Construção do Fórum de Maracaí 

 

RA Sorocaba – 16/07/2014 

 Construção do Fórum - Ibiúna 

 Construção do Fórum – Itatinga 
 

RA Baixada Santista – 27/08/2014 

 Reforma, ampliação e manutenção do Fórum – Praia Grande 

 Previsão de recursos para a construção de novo Fórum do Guarujá  
 

 


