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Região Município Qual é o principal problema

da sua região / município?
Qual sugestão você indica
para solução desse
problema?

Estado de São Paulo IBIRÁ Falta de conscientização da
parte dos produtores rurais

Abrangir assuntos para os
produtores sobre as
importâncias de uso
consciente de defensivos
agrícolas e suas carências,

Estado de São Paulo Falta de atendimento por falta
de pessoal da Secretaria para
tanto, melhor treinamento dos
que já estão para atendimento
direto ao produtor, e
principalmente um número
pequeno de unidades de
atendimento.

Contratação, melhoria da
estrutura de atendimento e de
condições de trabalho aos
funcionários, atender melhor
às necessidades daqueles que
precisam de atendimento e de
quem dá o atendimento,
treinamento dos funcionários
até para questões de
educação.

Estado de São Paulo EMPREGABILIDADE
INFRA-ESTRUTURA

Os dois são grandes os
problemas na minha região e
município

INVESTIMENTO EM
AGRICULTURA;
CURSOS DE
PROFISSIONALIZAÇÃO;
INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA URBANA.

O investimento em todas estas
áreas pois estão todas
defasadas.

Estado de São Paulo Falta de proteção adequada
aos animais domésticos,
silvestres e também aos ditos
de consumo.

Criação de mais hospitais
públicos para atendimento aos
animais domésticos, além de
convênios com clínicas e
laboratórios para os
procedimentos e exames não
realizados pelos hospitais.
Mais fiscalização ambiental
para a proteção dos animais
silvestres. Proibição do
embarque de cargas vivas,
evitando a crueldade com os
ditos animais de consumo.
Campanhas de educação que
sensibilizem a população em
relação aos animais,
mostrando que eles, assim
como nós, sentem fome, sede,
calor, frio e dor. Que a vida de
cada um deles tem valor e que
devem ser respeitados. Que
essas campanhas também
mostrem como cada atitude
nossa tem impacto na vida dos
animais. Por exemplo, que o
lixo jogado em trilhas pode
prejudicar animais silvestres.

Estado de São Paulo Saneamento básico Financiamento de estações de
tratamento de esgotos

Estado de São Paulo FALTA DE INCENTIVO E
BUROCRATIZAÇÃO DO
TRABALHO DA DEFESA
AGROPECUÁRIA investimento
em pessoal há uma grande
falta de pessoal para dar
continuidade aos trabalhos
desempenhados pela defesa
agropecuária, falta de
treinamento para profissionais
em inspeção e inocuidade de
produtos de origem animal.

FORTALECIMENTO DA
DEFESA AGROPECUÁRIA E
DESBUROCRATIZAÇÃO DO
SERVIÇO, DEIXANDO O
SERVIÇO MAIS DINÂMICO E
PRÁTICO concurso público
para a falta de pessoal a
valorização da carreira



Estado de São Paulo Dengue
.

Precisamos de um
monitoramento inteligente para
um combate inteligente do
Aedes, como cidade de Santos
está fazendo

Estado de São Paulo Baixa quantidade de
vigilância/fiscalização de
rebanhos de produção, baixa
quantidade de fiscalização de
estabelecimentos de produtos
de origem animal, morosidade
do serviço público.

Melhoria dos locais de
atendimento, aumento da
quantidade de profissionais
para atendimento, melhoria
das condições de trabalho do
funcionários. Treinamentos e
preparação do funcionário em
termos técnicos e pessoais.

Estado de São Paulo O direcionamento de verbas
para manutenção dos
Organismos Públicos são
escassas devido à má gestão,
desde os Recursos Humanos
até os investimentos e
concessões.

Sugiro uma reforma na
estrutura do sistema de
carreiras públicas, bem como a
criação de uma Secretaria de
Administração que atue com
olhar voltado às estruturas
internas do Estado, enquanto a
Gestão atua com olhar para
fora.

Estado de São Paulo Conservação de mananciais Reflorestamento de matas
ciliares.

Estado de São Paulo Segurança Hídrica Financiamento de barragens
de água para abastecimento
público.

Estado de São Paulo Falta de melhores políticas de
proteção aos animais,
domésticos, silvestres e
também os ditos de consumo.

Para os animais domésticos,
mais hospitais públicos,
convênios com clínicas para
exames a preço popular e
farmácia com doação de
remédios ou venda a preços
populares. Em casos
irreversíveis, convênio com
veterinários que atuam com
cuidados paliativos, coisa que
os homeopatas podem fazer.
Que sejam proibidos os fogos
de artíficio. Que as pessoas
que maltratam os animais e/ou
os abandonam sejam
devidamente punidas. Que o
governo faça campanhas
incentivando a dita posse
responsável.
Para os silvestres, mais
fiscalização para que as leis de
proteção ambiental sejam
cumpridas. Inibição de
queimadas e desmatamento,
por exemplo.
Para os ditos de consumo, que
o governo proíba o embarque
de cargas vivas e patrocine
mais campanhas de
alimentação saudável,
mostrando com o apoio de
nutricionistas que carne não é
essencial na alimentação.
Além disso, que o governo
promova campanhas
esclarecendo a população de
que todos os animais sentem
fome, sede, frio, dor. Que eles
merecem respeito.

São Paulo CAJAMAR SAUDE CONSTRUÇÃO DE
HOSPITAL REGIONAL PARA
ATENDER DIVERSAS
ESPECIALIDADES



São Paulo CORDEIRÓPOLIS Temos uma enorme
dificuldade em relação a
quantidade de tráfego nas
estradas, devido a safra
agrícola, bem como
escoamento de produção de
revestimentos cerâmicos
produzidos em nossa região.

Solicitar a
pavimentação/recapeamento
asfáltico de maneira
emergencial para as seguintes
demandas municipais:
Estrada Municipal COR283
onde se inicia na divisa de
Santa Gertrudes até o limite
com Araras, passando pelas
estradas municipais  Carmello
Fior (COR 010) e do Barro
Preto (COR 020), com
extensão de aproximadamente
3,2km, com leito de 8,0 metros
de largura em média ao longo
do trajeto e com toda sua
extensão não pavimentada.
Estrada Municipal COR040,
denominada de Francisco
Zonta, onde tem seu inicio na
Vila Botion até a rodovia
Washington Luiz (SP-310),
tendo a extensão de
aproximadamente 2,0km, com
leito de 8,0 metros de largura
em média ao longo do trajeto e
cerca de 1,35km não
pavimentados.

Registro ELDORADO ESTRADAS   SP 163,SP 165
CHEIAS  DE   BURACOS,SEM
ACOSTAMENTOS,ACONTECI
MENTOS  DE  MUITOS
ACIDENTES   EM  AMBAS
AS  ESTRADAS

RECAPEÁ-LAS,

Registro ELDORADO Os maiores problemas que
enfrentamos é a falta de
Infraestrutura de Acesso, pois
faltam mais investimentos por
parte do Governo do Estado na
manutenção das Rodovias
Estaduais SP 193 que ligam os
municípios de Jacupiranga a
Eldorado e a SP 165 que ligam
os municípios de Iporanga a
Eldorado encontram-se em
péssimo estado de
conservação, fato este que
prejudica o Desenvolvimento
do Turismo do nosso
município, além de causar
diversos acidentes sendo
muitos deles com vítimas
fatais.

Investimento por parte do
Governo, contratando uma
empresa especializada para a
Execução de Pavimentação
Asfáltica Nova ou no mínimo
um Recapeamento Asfáltico
decente, o que vai incentivar
os turistas a visitarem nossos
Pontos Turísticos, bem como
ampliar o Escoamento dos
Produtos Agrícolas que são
produzidos pelos pequenos e
médios produtores rurais, além
de melhorar o transporte de
Pacientes e transporte de
alunos da zona rural o centro
do município
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de melhorar o transporte de
Pacientes e transporte de
alunos da zona rural o centro
do município.
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São Paulo FRANCISCO MORATO Conclusão da estação
ferroviária , linha rubi
Falta de policiamento efetivo
Recursos do governo federais
e estaduais para pavimentação
de ruas e avenidas , pois
município possui arrecadação
insuficiente para suprir as
demandas do município

Maior investimento dos
recursos da união .

São Paulo FRANCISCO MORATO Conclusão da obra da estação
ferroviária, aumento do recurso
do Fumef, aumento do efetivo
da polícia militar.

Conclusão da obra da estação
Aumentar o recurso Fumef
Colocar mais policiais ¿¿¿¿¿
na região.

São Paulo FRANCISCO MORATO Ausência de autonomia
financeira, população com
baixas rendas e ausência de
moradias populares.

Parcerias com o Governo
Estadual  e Federal para
possibilitar anéis viários às vias
de ligação para facilitar o
desenvolvimento econômico
do Município.

São Paulo GUARULHOS Pouca segurança pública,
iluminação publica baixa.
Transporte público ruins e
demorados

Mais rondas polícias e
iluminação de boa qualidade.
Colocar novos onibus e mais
confortável

São Paulo MAIRIPORÃ Abastecimento de Aguá
potável, pois não somos
atendidos pela Sabesp, e
conservação de vias e
logradouros (Asfalto) pois as
ruas são de terra e no período
de chuva fica impossível
transitar inclusive as crianças
não conseguem ir a escola
pois o ônibus escolar não
consegue trafegar nas vias em
época de chuva.
Local: Bairro Encosta da
Cantareira. Próximo ao
Restaurante GRAAL Rancho
Português. Rod. Fernão Dias.
Mairiporã/SP.

A Sabesp prolongar a rede de
abastecimento que esta a
menos de 1000 metros de
distancia do Bairro Encosta da
Cantareira e promover a
universalização do
abastecimento de água
potável. Asfaltar os trechos
mais críticos do bairro
melhorando o ir e vir das
pessoas e diminuir a evasão
escolar.

Registro REGISTRO Agricultura e abastecimento -
melhoria nos programas de
sanidade animal.

Contratação de mais
profissionais na área.

São Paulo SALESÓPOLIS Insegurança, elevada
quantidade de crimes
ocorrendo diariamente (roubos,
furtos, tentativa de estelionato,
roubo de veículos, homícidios,
etc) e impunidade em relação
aos autores dos crimes que
fazem o que fazem e
continuam soltos cometendo
cada vez mais crimes.

Aumento do policiamento
preventivo e policiamento
investigativo para solucionar
crimes e reduzir a impunidade.

São Paulo SALESÓPOLIS Fortalecimento da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, permitindo que
haja um incremento nas
atividades de vigilância para
doenças de peculiar interesse
do Estado.



São Paulo SANTO ANDRÉ Segurança Pública Melhorar a iluminação noturna;
Capacitação de policiais;
Criar mais oportunidades de
lazer.

São Paulo SÃO PAULO Um dos principais problemas
seria o trânsito, pois a Rodovia
Raposo Tavares não atende
mais o excesso de veículos
que circulam por ela. Com a
construção de mais e mais
empreendimentos a tendência
é piorar ainda mais esse
grande fluxo de veículos.

Talvez a ampliação das Pistas,
ou uma melhoria no transporte
público, mais ônibus de
qualidade e que comportem
mais pessoas e com mais
comodidades, o metrô ou VLT
vir até Cotia seria uma das
alternativas também que
atenderia uma população
muito maior.

São Paulo SÃO PAULO Segurança Pública Medidas sociais e ações
preventivas, visando o médio e
longo prazo

São Paulo SÃO PAULO A falta de ações do poder
público para conter o aumento
de pessoas vulneráveis.  Por
exemplo, o número de
indigentes vem aumentando
nos últimos 3 anos. Atuações
como levar pessoas da
Cracolândia para o Parque
Raposo Tavares não é
solução,  mas dispersão do
problema.
É visível

Primeiro que o PPA seja de
fato cumprido, o que não vem
ocorrendo.
Segundo que a prioridade do
poder público seja as pessoas
e não as coisas.
Incremento da política
habitacional, fiscalização para
evitar que comunidades como
a paraisopolis e outras parem
de ser verticalizadas. A
verticalizava dessas
comunidades muitas vezes são
bancadas com recursos do
crime organizado, fortalece o
poder de “estado paralelo “ e o
aumento da criminalidade.
As escolas estatuais dentro de
áreas de riscos deveriam ser
polos multiplicadores de
gestão de Estado e não de
abandono como se percebe.
São diversas as ações, mas a
principal é A fiscalização,
vejam que nem  a lei da
“cidade limpa”  está sendo
cumprida pelo poder municipal
( não dá exemplo) vide, como
exemplos, os muros dasas
novas CEIs instaladas na Av
Giovanni Gronchi

São Paulo SÃO PAULO A relação (desequilibrada)
entre moradia e trabalho, que
acarreta: sobrecarga do
transporte público e do viário,
com as consequentes poluição
do ar, sonora e das águas;
perda de tempo; perda de
produtividade; desperdício
energético; perda de qualidade
de vida; prejuízo à convivência
familiar; perda de
oportunidades de estudo e
lazer; estresse e problemas de
saúde.

A aquisição de imóveis na
região central para locação
social, caracterizando a oferta
de moradia como prestação de
serviço e não incorporação de
patrimônio pelas pessoas. O
processo pode ser realizado
pela CDHU ou por meio de
PPPs. A esse respeito, sugiro
o estudo de uma modelagem
de PPPs "menores", para
intervenções rápidas e
acessíveis para outro tipo de
mercado de
construção/incorporação. Um
modelo que permitsse, por
exemplo, a execução de
reformas/retrofit.



São Paulo SÃO PAULO O principal problema na região
(Leste), assim como em
outras, mas nesta é localizado
devido a demanda, é a
mobilidade (transporte
Público). Há ferrovias de Metro
e Trem (CPTM), além de
Ônibus e , mesmo assim, não
é o suficiente para transportar
a quantidade de pessoas que
precisam se deslocar dos
bairros até o centro, onde
trabalham. A população
daquela região está sempre
sufocada e desumanamente
encaixotadas dentro dos meios
de locomoção públicos.

Há necessidade que se tire do
papel as várias obras
projetadas para àquela região,
principalmente as do Metrô.
existem projetos há décadas e
sempre há uma relicitação, que
aumenta o custo e nunca se
conclui a obra. è preciso que
essas obras sejam de fato
realizadas.
Se faz necessário
descentralizar também as
empresas localizadas no
centro para Àquela região, isso
se faz com incentivos, não
somente fiscais, também de
infraestrutura, concedendo
espaços para instalações e
melhorando a mobilidade
urbana, para que se torne
acessível e as empresas
possam sentir-se bem
localizadas para executar suas
atividades corporativas.

São Paulo SÃO PAULO Saude e educação Criação de mais unidades
básicas de saúde
Investimento em creches
públicas e educação infantil

São Paulo SÃO PAULO Projetos de qualificação
profissional para mulheres e
jovens.

Estudo e implantação para
atendimento do público.

São Paulo SÃO PAULO Lixeiras na rua instalação de lixeiras nas ruas
São Paulo Desenvolvimento econômico. Maior investimento no

potencial turístico na região.
São Paulo saude mas saude
São Paulo Falta de Hospital Geral Equipar Hispital Geral de

Parelheiros
São Paulo Infraestrutura e mobilidade

urbana
Conclusão da estação de trens
da CPTM em Francisco
Morato; realizar acesso à
rodovia dos Bandeirantes
(Caieiras ou Franco da Rocha);
duplicar a rodovia SP 332 e a
construção de um novo viaduto
na cidade de Francisco
Morato.

Baixada Santista Transporte Metropolitano -
priorização do trecho de
Ligação do VLT de São
Vicente ao Terminal Tude
Bastos em Praia Grande

Mudança do projeto,
transformando o trecho
Samaritá em BRT e
priorizando a ligação  São
Vicente - terminal Tude Bastos
com o sistema VLT.
Contemplar o Litoral Sul com
BRT (Praia Grande a Peruibe)

Baixada Santista problemas ambientais;
poluição de águas, praias,
encostas;
poluição ambiental,
principalmente no polo de
cubatão e o cumprimento de
regras impostas em TACs
urbanística sem nenhuma
fiscalizacao atuacional/legal,
crescimento desenfreado,
hiperlotação de espaços

precisa melhorar a estrutura do
MP pra que nao fiquem só
atuando em causa penal e de
familia. a baixada santista é
um polo em franco crescimento
habitacional, com alta
industrialização e com o maior
escoamento de cargas do país.
Ainda teremos aeroporto e a
ferrovia está sendo novamente
reativada, o que requer ainda
maior atençao ao cumprimento
das regras. A região, há muito,
largou mão de preocupar-se
com a balneabilidade das
águas, com o grande
nascimento de prédios
enormes em pequenas ruas,
com a poluição que o porto
gera...

Campinas ARTUR NOGUEIRA Hospital Construçao de um hospital
escola em parceria com area
privada e publica onde poderia
atender todas cidades vizinhas
com cirurgias e atemdimentos
mais complexos



Campinas CAMPINAS Ausência de inspeção dos
produtos de origem animal,
colocando em risco a saúde
dos consumidores de produtos
registrados junto à Secretaria
de Agricultura e
Abastecimento.  Casos já
foram registrados inclusive em
matéria apresentada no
programa "Fantástico"
(http://g1.globo.com/fantastico/
noticia/2013/03/fantastico-
mostra-falta-de-higiene-em-
abatedouros-e-abate-cruel-
dos-gados.html)

Presença de fiscais do Estado
dentro dos estabelecimentos
que produzem produtos de
origem animal, conforme
estabelecido na legislação
estadual e federal.

Campinas ENGENHEIRO COELHO  O principal problema  é  em
questão  a super lotação em
creches, e  escola e
principalmente  o salário
defasado dos professores, e
também  a  a saúde  está um
absurdo  não temos médicos
capacitados nosso prefeito só
contrata residente pra pagar
um salário menor.

A solução  seria abrir mais
creches  ou aumentar  as
salas,e a construção de uma
escola, e principalmente o
aumento de salário dos
professores que ganha em
média   1.200,00  e médicos
capacitados  e não residentes
que não sabe o cid da doença.

Campinas GUAREÍ Infraestrutura, estradas,
saneamento básico, etc

Investimentos

Campinas SANTA BÁRBARA D`OESTE Saúde, asfalto (muitos
buracos) e inundações no
Ribeirão dos Toledos.

Campinas SANTO ANTÔNIO DE POSSE saude programas e incentivos para
área da saúde

Campinas SANTO ANTÔNIO DE POSSE moradia programas para aumentar a
moradia social

Campinas SANTO ANTÔNIO DE POSSE abastecimento . liberação de verbas para
sanarmos o problema

Campinas SANTO ANTÔNIO DE POSSE infraestrutura . liberação de verbas para sanar
o problema

Campinas VALINHOS Medicamentos de alto custo
estão em falta nas farmácias
do município e há poucas
vagas e muita fila para as
cirurgias de alta complexidade.
Munícipes tem acionado o
Ministério Público e os juízes
tem sentenciado o município a
arcar com despesas resolver o
problema pagando por
medicamentos de alto custo ou
cirurgias de alta complexidade,
despesas estas que são de
competência do Estado, e não
do Município.
Esta situação está
comprometendo a capacidade
de investimentos do município
que já é pequena.

Sugiro que a DRS 7 reserve
mais vagas para cirurgias de
alta complexidade para a
cidade de Valinhos, e que os
medicamentos de alto custo
sejam enviados ao nosso
município em quantidade
suficiente para atender a
demanda local. Enfim, para
isso funcionar é preciso
adequar o Orçamento Estadual
para suprir essas
necessidades.

Campinas VINHEDO A alta demanda de
medicamentos de alto custo,
exames e cirurgias eletivas
face ao número suportado
oferecido pelo Estado,
necessário mais investimento
para esta área.

Aumentar o repasse para o
município de forma ao Prefeito
poder gerenciar esta demanda
x orçamento.
Mudança do Pacto Federativo.



Campinas Um dos principais problemas
enfrentados pela cidade é a
desconcentração dos diversos
prédios do Fórum Estadual.
Atualmente, o fórum estadual
bauruense conta com diversos
prédios espalhados pela
cidade, dentre eles, Bela Vista,
que concentra as varas cíveis,
criminais e juizados, Espaço
Bauru, que concentra as varas
de família e fazenda e o prédio
da Duque de Caxias, que
concentra as vara de
execuções penais. Detalhe:
Todos, com exceção ao Bela
Vista são ALUGADOS. Essa
separação de espaços físicos
ocasiona inúmeros problemas
aos cidadãos jurisdicionados
da comarca, principalmente os
mais carentes, financeira e
intelectualmente que, por
vezes, chegam em um prédio
para, por exemplo, participar
de uma audiência, sem saber
que, na verdade, o ato
ocorrerá em outro prédio. Eu,
como advogada, já passei por
este sério problema. Em minha
primeira ação de família
(guarda), o menor e seus
genitores foram convocados
para a realização de um
estudo psicossocial.
Obviamente, presumi que o ato
ocorreria no prédio "Espaço
Bauru", que, conforme já
informado, abriga as Varas de
Família. Pois bem, compareci
ao local no dia e horário
marcado e fui surpreendida
com a informação de que os
estudos são realizados no
prédio do Bela Vista, o que me
causou enormes transtornos. É
por essa situação e outras
diversas que Bauru precisa
urgentemente abrigar todas as
varas estaduais em um único
prédio. Esta solução, além de
melhorar a vida de quem
necessita do judiciário,
diminuirá drasticamente os
gastos que o Tribunal de
Justiça mantém.

Construção do novo prédio
para abrigar o Fórum de
Bauru.



Campinas (1)Dificuldade em trabalhar em
Rede nas Políticas Públicas da
Área  Animal Doméstico (cães
e Gatos) na região
Metropolitana de Campinas:
Pois a Maioria dos Municípios:
          A -Não possui  um Posto
de Atendimento Médico
Veterinário (materiais
permanentes e de consumo e
serviços);
          B- Não possui um SAMU
Veterinário 24 horas;
         C - Não possui um
Castra Móvel (unidade móvel
veterinária);
         D - Não possuem uma
Referência em encaminhar os
casos de urgências ou de
Média complexidade (Hospital
Veterinário de Referencia)
          E - Não possui um
sistema efetivo de
recolhimento de animais em
vias pública (responsabilidade
da sec. de mobilidade urbana)
          F - Não possui registro
animal efetivo "cães e gatos"
(é estimado em campanha da
raiva)
           G-Não possui um
veículo exclusivo para Causa
Animal (cães e gatos)
          H- Não possui um
trabalho permanente de
educação junto com as escolas
públicas na causa animal

(1)Disponibilizar para Câmara
Temática de Proteção e Bem
estar Animal desta região
metropolitana de campinas
verba orçamentarias para:
           A- Alugar  e ou adquirir
container adaptados
atendendo a resolução do
CFMV 1275/2019 (Clinica
veterinária) e criar um
consórcio para a utilização (
materiais permanentes (verba
da Região) , consumo
(município) e serviço
(município onde pode acionar
o CISMETRO Consorcio
intermunicipal de saúde da
RMC);
           B- Criar consorcio entre
municípios menores para
diminuir custo. Ex Municípios
até 70.000 mil/hab ter um
SAMU para 3 municípios;
           C- Contratar Serviços
de Castra móvel  e ou criar
consorcio com os municípios
que já possui Castra móvel ou
parcerias com clinicas (verba
da Região);
           D- Ter Hospital
Veterinário com cotas de
atendimentos as cidades da
região;
           E- Analisar como as
renovias estão fazendo nestes
casos
           F- Fomentar e financiar
os municípios a realizarem
censo animal ou outro método
mais eficiente
           G- Todos os municípios
ter um veiculo para a Causa
Animal (Cães e gatos)
           H- Fomentar Educação
continuada nas escolas
publicas sobre cães e gatos

Campinas Existem alguns bairros do
Município que não possuem
pavimentação, bem como de
estradas municipais que são
de terra batida que interligam
os mencionados bairros. Além
disso o Município carece de
um Centro de Especialidades
Médicas com atendimento
médico por especialidades
para população além da
realização de exames clínicos
complexos. O Município
necessita, também, de mais
viaturas para atender a polícia
municipal.

O Município hoje não possui
capacidade de investimento
em infraestrutura urbana em
razão dos altos investimentos
realizados na saúde e na
educação. Para solucionar
esse problema é
imprescindível que o Governo
do Estado de São Paulo
destine recursos financeiros
para execução: de
pavimentação, de construção
de um Centro de
Especialidades Médicas e
aquisição de novas viaturas.

Campinas Fragilidade do Serviço
Veterinário Oficial. O Estado
de São Paulo tem um dos
piores sistemas de Defesa
Sanitária, com nota mínima na
avaliação do MAPA, o que o
deixa suscetível à entrada de
doenças animais causando
prejuízos econômicos ao setor
produtivo e ameaçando a
saúde humana.

Investimentos na melhoria da
Defesa Agropecuária

Sorocaba ARAÇOIABA DA SERRA Asfaltamento de ruas Convênios com Governo do
Estado

Vale do Paraíba e Litoral Norte CAÇAPAVA Demanda de cirurgias de
pedras no rim e vesícula.

Mutirão de cirurgias.



Vale do Paraíba e Litoral Norte CAÇAPAVA Falta de infra estrutura para o
desenvolvimento (Instalação
de empresas e geração de
renda)

Apoio do Estado na
pavimentação de estradas
rurais e criação de corredor de
escoamento do transito local
severamente prejudicado pela
localização da rede ferroviária
que atravessa a região central.

Vale do Paraíba e Litoral Norte SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Baixo número de atividades de
vigilância para doenças de
peculiar interesse do Estado,
especialmente Febre Aftosa,
Brucelose, Tuberculose, Raiva
e Mormo.

Fortalecimento da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, permitindo que
haja um incremento nas
atividades de vigilância para
doenças de peculiar interesse
do Estado.

Vale do Paraíba e Litoral Norte TAUBATÉ Ação proposta pelo vereador
Rodrigo Luis Silva – PSDB –
Taubaté
Instalação de novos padrões
de energia elétrica em 16
praças do Conjunto Cecap 1,
em Taubaté.

Custo: R$ 600.000,00

Justificativa: Visando atender
cerca de 640 residências do
Conjunto Residencial do
Cecap 1, pois a EDP
Bandeirante já notificou os
moradores sobre a
precariedade dos padrões de
entrada e o risco de acidentes,
devido a fiação exposta, vidros
quebrados e ferros
enferrujados. Trata-se de um
conjunto popular de moradores
baixa renda. Os padrões têm
cerca de 40 anos.

Vale do Paraíba e Litoral Norte TAUBATÉ Cobertura da quadra de
esportes na Rua Antonio da
silva Lobo, Jardim Santa
Teresa, pois as crianças estão
realizando atividades físicas ao
sol e chuva.

Cobertura da quadra de
esportes.

Vale do Paraíba e Litoral Norte TAUBATÉ Grande demanda para
cirurgias de cataratas.

Mutirão para cirurgias de
cataratas.

Vale do Paraíba e Litoral Norte TAUBATÉ O município de Caçapava
possui diversos problemas,
principalmente na saúde pois o
único hospital publico foi
municipalizado e atualmente o
município não tem condições
de melhorar o atendimento
nem de manter os serviços
atuais.

Sugiro a estadualização da
FUSAM, pois o Estado poderia
atender as necessidades dos
cidadãos de Caçapava.

Vale do Paraíba e Litoral Norte TAUBATÉ Problemas com usuários de
droga.

Tratamento com internação
dos usuários.

Vale do Paraíba e Litoral Norte Atividades culturais e de lazer
na região do Vale do Paraíba.

Disponibilizar estrutura para
atividades culturais e de lazer
nos finais de semana nas
escolas estaduais.

Vale do Paraíba e Litoral Norte Estradas Vicinais - Bananal Recursos para fazer a
recuperação das estradas e
para manutenção

Campinas BRAGANÇA PAULISTA Segurança na rodovia SP 63 -
Alkindar Monteiro Junqueira,
no trecho entre Bragança
Paulista e Itatiba.

Duplicação e concessão dos
serviços de manutenção.

Campinas JAGUARIÚNA Fiscalização de Alimentos e
suas matérias primas Animal e
Vegetal, assim como o trânsito
destes. Fiscalização de trânsito
animal.

Fortalecimento da Defesa
Sanitária Animal e Vegetal,
com aporte de recursos
humanos na fiscalização,
principalmente nas fronteiras
do Estado.

Campinas NAZARÉ PAULISTA Falta de manutenção em
Estradas Rurais.

Liberação para o município do
Programa Melhor Caminho



Sorocaba SOROCABA Saúde e mais atendimento
para as pessoas por meio do
SUS e acesso as cirurgias
eletivas e de alta
complexidade, mais leitos para
bebês e recéns-nascidos nos
hospitais públicos,
principalmente unidades de
UTI. Maior acesso de
consultas e exames com
especialistas pelo SUS, cuja
fila é enorme da rede pública
municipal.

Ampliar a capacidade de
atendimento pelo SUS para
Sorocaba e região por meio do
CHS e do novo hospital
Regional que foi inaugurado na
cidade.

Sorocaba TIETÊ Melhoria no Saneamento
Básico,

Construções de novas
estações de tratamento de
esgoto e redes coletoras

Campinas Falta de investimentos e
incentivos ao
empreendedorismo, vagas em
UTI e investimento em
capacitação técnica.

Maiores investimentos em
capacitação técnica, criação de
novas vagas de UTI e
treinamentos e financiamentos
para EMPREENDEDORES.

Campinas REGIÃO MUITO RICA TANTO
NA ÁREA ANIMAL COMO
VEGETAL E O PRINCIPAL
DESAFIO SÃO AS
FISCALIZAÇÕES DE
PRODUTOS DOS
AGRONEGÓCIO QUE
TRANSITAM NESTA REGIÃO
ATRAVESSANDO A DIVISA
DE ESTADO SEM
DOCUMENTAÇÃO
SANITÁRIA E OU FISCAL,
TEMOS UM QUADRO DE
FUNCIONÁRIOS REDUZIDO
E UMA DIVISA SECA MUITO
GRANDE PARA SER
COBERTA

AUMENTO NO NÚMERO DE
FISCAIS MELHORIA DAS
FERRAMENTAS DE GESTÃO
E DE TRABALHO. MATERIAIS
DE INFORMATICA QUE
FUNCIONEM EM ESTRADAS
APARELHOS DE
COMUNICAÇÃO APOIO
LOGÍSTICO E TÁTICO DA
SEGURANÇA PUBLICA
MELHOR TREINAMENTO E
SEGURANÇA PARA OS
FUNCIONÁRIOS PARA
EXERCEREM ESSA
ATIVIDADE

Campinas Baixo numero de atividades de
vigilância para doenças de
peculiar interesse do Estado,
especialmente Febre Aftosa,
Brucelose, Tuberculose,
Mormo e Raiva, nos animais
de peculiar interesse do
Estado e baixo número de
atividades na área de Inspeção
dos Estabelecimentos
Processadores de Produtos de
Origem Animal.

Fortalecimento da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, permitindo que
haja incremento nas atividades
de vigilância para as doenças
zoonotocas de peculiar
interesse do Estado e nas
atividades de Inspeção do
serviço de inspeção estadual
dos estabelecimentos
processadores de POA.

Campinas - necessidade de anel viário
- melhorias  e reformas em
seis acessos da Rodovia
Washington Luiz e de novos
acessos e travessias
- reforma do Instituto Adolfo
Lutz
- Reconstrução da Ponte do
Rio Quilombo

Execução das obras

Sorocaba Infraestrutura - Pavimentação
Asfáltica / Recapeamento
Educação - Falta de escola
técnica profissionalizante com
ensino médio

Pavimentação asfáltica em em
estradas vicinais e ruas
urbanas
Recapeamento asfáltico na
área urbana do município
Implantação de ensino médio
técnico profissionalizante

Ribeirão Preto ALTINÓPOLIS asdasdasda asdasdasdas
Ribeirão Preto PAULÍNIA Baixo número de atividades de

vigilância para a Febre Aftosa,
Brucelose, Raiva, Tuberculose
e Mormo.

Ampliação das atividades
realizadas pela Coordenadoria
de Defesa Agropecuária.

Ribeirão Preto RIO CLARO Falta de recursos,
principalmente humano, nas
atividades de Defesa
Agropecuária. Visando uma
melhor vigilancia e controle de
doenças  (animal e vegetal)
que possam impactar na saúde
pública e no agronegócio
(mercado interno e externo).

Fortalecimento da Defesa
Agropecuária e
consequentemente um
aumento no número de
vigilância (através de um novo
concurso públic e
regulamentação da Agência).



Ribeirão Preto RIO CLARO Falta de recursos,
principalmente humano, nas
atividades de Defesa
Agropecuária. Visando uma
melhor vigilancia e controle de
doenças  (animal e vegetal)
que possam impactar na saúde
pública e no agronegócio
(mercado interno e externo).

Fortalecimento da Defesa
Agropecuária e
consequentemente um
aumento no número de
vigilância (através de um novo
concurso públic e
regulamentação da Agência).

Bauru BAURU Geração de empregos,
Infraestrutura
Leitoa hospitalares

Maior investimento nestes
setores

Bauru JAÚ Baixo número de atividades de
vigilância para doenças de
peculiar interesse do Estado,
especialmente Febre Aftosa,
Brucelose, Tuberculose, Raiva
e Mormo.

Fortalecimento da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, permitindo que
haja um incremento nas
atividades de vigilância para
doenças de peculiar interesse
do Estado.

Bauru JAÚ Fragilidade do Serviço
Veterinário Oficial. O Estado
de São Paulo tem um dos
piores sistemas de Defesa
Sanitária, com nota mínima na
avaliação do MAPA, o que o
deixa suscetível à entrada de
doenças animais causando
prejuízos econômicos ao setor
produtivo e ameaçando a
saúde humana.

Investimentos na melhoria da
Defesa Agropecuária

Bauru Ausência de inspeção dos
produtos de origem animal,
colocando em risco a saúde
dos consumidores de produtos
registrados junto à Secretaria
de Agricultura e
Abastecimento.
Casos já foram registrados
inclusive em matéria
apresentada no programa
"Fantástico"
(http://g1.globo.com/fantastico/
noticia/2013/03/fantastico-
mostra-falta-de-higiene-em-
abatedouros-e-abate-cruel-
dos-gados.html)

Presença de fiscais do Estado
dentro dos estabelecimentos
que produzem produtos de
origem animal, conforme
estabelecido na legislação
estadual e federal.

Bauru Ausência de inspeção dos
produtos de origem animal,
colocando em risco a saúde
dos consumidores de produtos
registrados junto à Secretaria
de Agricultura e
Abastecimento.
Casos já foram registrados
inclusive em matéria
apresentada no programa
"Fantástico"
(http://g1.globo.com/fantastico/
noticia/2013/03/fantastico-
mostra-falta-de-higiene-em-
abatedouros-e-abate-cruel-
dos-gados.html)

Presença de fiscais do Estado
dentro dos estabelecimentos
que produzem produtos de
origem animal, conforme
estabelecido na legislação
estadual e federal.

São José do Rio Preto CATANDUVA Rastreabilidade na cultura de
Lima ácida Tahiti.

Redução da burocracia pela
inclusão de todos os
produtores de Lima Ácida
Tahiti, citrus spp, no Sistema
Gedave, permitindo que a
produção seja rastreada de
fato, pela emissão de
Certificado Fitossanitário de
Origem aberta a todos os
responsáveis técnicos ao EDA
que pertencem ou atuam.

São José do Rio Preto CATANDUVA Juventude Drogada
Os traficantes estão aliciando
muitos adolescentes

Tornar proibido e criminalizar o
uso de drogas.

São José do Rio Preto CATANDUVA Juventude Drogada
Os traficantes estão aliciando
muitos adolescentes

Tornar proibido e criminalizar o
uso de drogas.



São José do Rio Preto SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Falta de diversificação nas
atividades agropecuárias.

Incentivo à diversificação das
atividades agropecuárias

São José do Rio Preto Produtores rurais na grande
maioria, principalmente os
médios e pequenos com pouca
qualificação para os seus
negócios, falta de
conhecimentos técnicos, seus
direitos, incentivos fiscais e/ou
financiamentos atrativos,
direcionamento para o que
produzir.

Indicadores de qualificações,
medidas de pontuações (check
list) das suas obrigações com
o serviço de Defesa
Agropecuária (vacinações
compulsórias atestando a
qualidade sanitária do seu
rebanho), se enquadrar nas
boas práticas de produção com
especial cuidados com o meio
ambiente. Através desses
parâmetros dar incentivos e
premiá-los principalmente pelo
sucesso dos seus negócios.
Dessa maneira entendo que
vamos conseguir fixá-lo ao
campo e suas gerações
também sentirão estimulados a
ficar na zona rural com
rendimentos suficientes para
uma vida digna com os
mesmos confortos para vive na
zona urbana.

Araçatuba Baixo número de atividades de
vigilância para doenças de
peculiar interesse do Estado,
especialmente Febre Aftosa,
Brucelose, Tuberculose, Raiva
e Mormo.

Fortalecimento da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, permitindo que
haja um incremento nas
atividades de vigilância para
doenças de peculiar interesse
do Estado.

Presidente Prudente IEPÊ Infraestrutura. Pavimentação
asfáltica.

Disponibilidade de recursos
para município através de
convênios.

Presidente Prudente MIRANTE DO
PARANAPANEMA

Desestruturação/enfraquecime
nto dos órgãos
governamentais de apoio e
fiscalização das atividades no
campo.

Fortalecimento da Secretaria
de Agricultura e
Abastecimento, em especial da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, o que permitirá
a manutenção dos mercados
consumidores, e expansão de
novos mercados,
especialmente Europa.



Presidente Prudente MIRANTE DO
PARANAPANEMA

Considerando que em
04SET17 fora renovado o
convênio de execução de
serviços de prevenção e
extinção de incêndios, busca e
salvamento e outros que, por
sua natureza, insiram-se no
âmbito de atuação do Corpo
de Bombeiros da Polícia Militar
através do parecer Referencial
CJ/SSP 01 de 09-06-2017,
Convênio GSSP/ATP 127/17,
Processo Protocolo ATP GS
1828/17 com Data da
assinatura: 04-09-2017.
Considerando que atualmente
o Corpo de Bombeiros no
Município de Mirante do
Paranapanema, encontra-se
instalado na rua José Martins
Spinola, 896 – centro, em
imóvel alugado através do
termo de contrato 110/2017,
cuja o valor mensal do aluguel
é de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) mensais.
Considerando que para o
cumprimento das despesas
deste contrato, sua execução
ocorre através da seguinte
dotação orçamentária: 202-
3.3.90.36.00 – manutenção do
convênio com o corpo de
bombeiros - serviços de
despesas com pessoa física.
Considerando que o local
atualmente locado possui
aproximadamente 250
(duzentos e cinquenta) metros
quadrados de área construída,
não contando com alojamento
feminino, alojamento para
sargentos, sala de assepsia,
sala de reserva de resgate,
sala de reserva de incêndio,
sala de reserva de mergulho,
depósito de materiais, sala de
arquivo, sala para núcleo de
atendimento técnico, sanitário
feminino, sanitário para
portadores de necessidades
especiais e sanitário para o
público externo.
Considerando que a I-38 PM
em seu artigo 45 prevê que a
construção preferencialmente
em imóvel próprio do
patrimônio público imobiliário
do Estado, destinado à PM,
constitui importante meio para
se regularizar a ocupação de
sede de OPM e interessa à
Administração Pública em
razão da economia obtida em
médio e longo prazo quanto a
eventuais recursos
empregados em pagamentos
de aluguel, bem como pela
possibilidade de planejamento
do espaço físico que será
ocupado e pela redução dos
custos de manutenção.
Considerando que o atual
Prefeito Municipal Átila Ramiro
Menezes Dourado, possui
grande interesse em realizar a
cessão de uso de terreno
conforme matrícula 10.757
registrada no cartório de
imóveis no município de
Mirante do Paranapanema,
com o objeto de firmar



convênio junto ao Governo do
Estado de São Paulo para
futura construção da Base de
Bombeiros de Mirante do
Paranapanema.
Considerando que para uma
melhor adequação, esta área
está sendo desmembrada em
lote, medindo 25 (vinte e cinco)
metros de testada por 56
(cinquenta e seis) metros de
profundidade, encerrando
numa área total de 1.450 (um
mil quatrocentos e cinquenta)
metros quadrados.
Cabe salientar que o imóvel
supramencionado tem como
registro de propriedade a
Prefeitura Municipal de Mirante
do Paranapanema, não
possuindo qualquer
observação de ordem judicial
ou jurídica para sua cessão,
doação ou venda.
 Informamos que a intenção de
construir uma nova sede para
o Corpo de Bombeiros de
Mirante do Paranapanema é
um pleito antigo e necessário,
pois há 32 (trinta e dois) anos
a Base está instalada no
mesmo local pagando aluguel.
Várias já foram as tentativas
para construção desta nova
sede, como prova os seguintes
documentos:
Emenda número 2477 ao
projeto de Lei 0317/2008,
visando a locação de recursos
financeiros para a construção
da Base de Bombeiros em
Mirante do Paranapanema;
Emenda número 6857 ao
projeto de Lei 0711/2010,
visando a locação de recursos
financeiros para a construção
da Base de Bombeiros em
Mirante do Paranapanema;
Emenda número 8722 ao
projeto de Lei 0954/2011,
visando a locação de recursos
financeiros para a construção
da Base de Bombeiros em
Mirante do Paranapanema,
todas fracassadas.
Pretendemos em Mirante do
Paranapanema construir uma
Base tal qual fora construída
no município de Teodoro
Sampaio, inaugurada em
16JUN14, sendo o valor
atualizado de *R$ 750.000,00
para a construção completa do
imóvel

*valores baseados na CPOS.
Presidente Prudente PANORAMA Falta de recursos turístico e

trabalho.
Trazer para a nossa região
empresas para dar
oportunidades aos nosso
jovens.
Temos apenas ceramicas,
nossa região necessita de
wmpresas.

Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE Infraestrutura Implementação de novos
modais de transporte e
continuidade da Rodovia
Castelo Branco até a Região
de Presidente Prudente



Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE REFORMA DO PRÉDIO DO
DEINTER 8 PRESIDENTE
PRUDENTE

O PROCESSO JÁ ESTÁ
PRONTO AGUARDA APENAS
A LIBERAÇÃO DE VERBA NO
ORÇAMENTO PARA
EXDECUÇÃO.

Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE Infra estrutura, escola,
mobilidade urbana, lazer.

1-Construção de uma Praça da
Juventude.
2- Reforma da creche do
Jardim Guanabara.
3- Revitalização da área em
torno da Rua Alvino Gomes
Teixeira e margem da linha
férrea.
4- Construção de uma ciclo via
as margens da Rua Alvino
Gomes Teixeira e linha férrea.
5- Sistema de coleta de lixo
com eco ponto.
6- Construção de um  barracão
para os coletores de
reciclagem do bairro.
7- Campanha de  educação e
conscientização da população
da Vila Operária e adjacências
com relação ao lixo e descarte
correto.
8-Sinalização de transito em
todas as ruas tanto de solo
como placas.

Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE Aperfeiçoar o custeio do
Iamspe , com contrapartida do
governo do Estado de São
Paulo, melhorando as
condições dos servidores
publicos e por conseguinte de
trabalho.

Contrapartida do Estado, ser
na mesma aliquota do servidor.

Presidente Prudente PRESIDENTE PRUDENTE Reforma da Sede do DEINTER
8 Presidente Prudente.

O processo já encontra-se
pronto. Aguarda liberação de
verba para licitação e
execução.

Presidente Prudente Falta de políticas públicas no
que se refere á Defesa
Agropecuária

Investimento em  valorização
profissional e aumento do
efetivo de profissionais na área
com abertura de concurso
público.

Presidente Prudente Dificuldades na produção de
alimentos em função das
características de solo e clima
específicos e muito diferentes
da região leste do Estado,
onde estão concentradas as
Universidades e Institutos de
Pesquisa.

Fortalecer as ações regionais
de pesquisa e inovação na
agropecuária convergindo a
atuação das diferentes
instituições de apoio: Unesp,
Secretaria de Agricultura, USP,
Fatec, Etec e iniciativa privada.

Presidente Prudente FALTA DE INCENTIVO E
BUROCRATIZAÇÃO DO
TRABALHO DA DEFESA
AGROPECUÁRIA

FORTALECIMENTO DA
DEFESA AGROPECUÁRIA E
DESBUROCRATIZAÇÃO DO
SERVIÇO, DEIXANDO O
SERVIÇO MAIS DINÂMICO E
PRÁTICO



Presidente Prudente SUBDESENVOLVIMENTO Implementar uma politica
tributária de ICMS diferenciada
para esta região estimulando a
vinda de empresas que ajudem
no desenvolvimento regional.
Implementar uma politica de
transportes de cargas onde a
linha férrea volte a ser utilizada
para transportar combustivel,
cimento, grãos e fertilizantes,
barateando o custo destes
produtos.
Desenvolver junto a Secretaria
da Agricultura, um programa
integrado de estimulo a
produção de leite com
qualidade e volume,
estimulando a geração de
renda nas pequenas
propriedades rurais.
Implementar um programa de
incentivo a aquisição de
equipamentos modernos para
uso na agricultura e pecuaria.

Marília ASSIS ESPORTE CONSTRUÇÕES DE ÁREAS
DESPORTIVAS PARA TODAS
AS IDADES.

Marília CÂNDIDO MOTA Rural e ambiental,
necessidade de mais incentivo
ao pequeno e médio produtor,
meio ambiente e limpeza
pública, falta de caminhões,
máquinas (ex: pá carregadeira,
esteira, PC e outros
implementos) e veículos
designados a fiscalização
Municipal de ocorrência e
preservação ambiental em
suas municipalidades

Aplicação de recurso efetivo e
de grande teor para ampliação
e renovação de frotas e para
incentivo de ações
correlacionadas a atuação dos
mesmos

Marília CÂNDIDO MOTA Segurança e Saúde. Efetivo da PM e verba para
exames.

Marília ausencia de funcionatrios da
defesa agropecuaria para
atendimento e fiscalização
sanitaria

contratacao de funcionarios
para fiscalizacao

Central ARARAQUARA Baixo número de atividades de
vigilância para doenças de
peculiar interesse do Estado,
especialmente Febre Aftosa,
Brucelose, Tuberculose, Raiva
e Mormo.

Fortalecimento da
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, permitindo que
haja um incremento nas
atividades de vigilância para
doenças de peculiar interesse
do Estado.

Central ARARAQUARA Desigualdade social,
desemprego, uso
indiscriminado de agrotóxicos,
precarização das escolas
estaduais, remuneração
inadequada dos professores
estaduais e dos policiais
militares e civis, falta de vagas
na Santa Casa para cirurgias e
outros procedimentos de
complexidade.

Sugiro um maior repasse de
verba para os municípios, além
de políticas públicas que de
fato valorizem a educação e
qualificação dos servidores
públicos estaduais.

Barretos BARRETOS Falta de uma sede própria para
o corpo de bombeiros de
Mirante do Paranapanema,
que atualmente, esta alocado
em um imóvel locado pelo
poder publico municipal

Construção de uma sede
própria para o Corpo de
Bombeiros de Mirante do
Paranapanema



Franca BATATAIS Falta de politica pública para
Pessoas com Deficiência
(Oferta de serviços voltados
para saúde: como terapias,
terapias especificas,
odontologia especializada para
pessoas com deficiência;
Inclusão Social - lazer, cultura,
acessibilidade arquitetônica,
programas  para inclusão da
pessoa com deficiência no
mercado de trabalho);

Atualmente o município de
Batatais só conta com os
Serviços Prestados pela ONG
APAE, que está
sobrecarregada não
conseguindo ofertar
atendimentos com duração
maior que 30 minutos 1 x por
semana, ou seja, insuficientes.

Politica Publica voltada para
Pessoas com Deficiências no
município de Batatais, assim
como trabalhos voltados para a
conscientização da população
referente à deficiências que
não são visíveis, como o
autismo.
A Pessoa com Deficiência no
município de Batatais não é
"vista" enfrenta muitos desafios
e não tem seus direitos
garantidos por lei, executados.
Conscientização do Poder
Público sobre a importância do
tema e urgência na
implantação de Politicas
Públicas assim como,
valorização das Instituições
que oferecem algum Serviço
para o público citado no
município de Batatais.

Franca FRANCA O maior problema de Franca é
a saúde .

Na minha opinião a cidade de
Franca precisa de um hospital
estadual, sendo este também
um hospital escola com
ambulatório que utilizaria nos
atendimentos os alunos dos
cursos de medicina e de
enfermagem das faculdades
da cidade e ou região, esse
hospital ajudaria a desafogar a
Santa Casa que por sinal é
único hospital que atende o
SUS na cidade de Franca.

Franca FRANCA Franca possui um grande
número de ciclistas, que
utilizam a bicicleta tanto para ir
ao trabalho como para
atividade de lazer e por esse
motivo utilizam as estradas da
região, em especial as listadas
abaixo:
- Rodovia Franca-Restinga;
- Rodovia João Traficante
(Saída para Ibiraci-MG);
- Rodovia Rio Negro e
Solimões (SP-336 - Antiga
estrada Franca-Batatais);
- Rodovia Tancredo de
Almeida Neves (saída para
Claraval);
- Rodovia Cândido Portinari
(saída para Cristais Paulista);
- Rodovia Vicinal Argemiro
Leonardo (Cristais Paulista-
Ribeirão Corrente)

Sugiro que, de acordo com a
disponibilidade orçamentária
do Estado, e seguindo as
diretrizes do Decreto Estadual
Nº 63.881, de 3 de Dezembro
de 2018, que regulamentou a
Lei nº 10.095, de 26 de
novembro de 1998, que dispõe
sobre o Plano Cicloviário do
Estado de São Paulo e dá
providências correlatas, sejam
construídas vias seguras
(ciclovias ou ciclofaixas) nos
trechos citados, especialmente
na Rodovia que liga Franca a
Restinga, pois é amplamente
utilizada por ciclistas das duas
cidades.

Itapeva ANGATUBA Malha urbana e rural Verbas para pavimentação,
sinalização urbano.
Verbas para compra de
máquinas, construção de
pontes e mata burro, para
conservação beneficiando o
transporte agrícola.

Itapeva ITAPEVA Falta de política visando
sanidade de rebanho e de
produtos de origem animal.
Falta de profissionais para
executar as atividades
direcionadas para essas
questões.

Valorização dos profissionais
do quadro técnico da SAA.
Abertura de novos concursos

Itapeva ITAÍ Recuperação de rodovia
vicinal.

Repasse de recursos mediante
convênio

Itapeva TAQUARITUBA Região influente na produção
de Citros principalmente Limao
tahiti
Abate clandestino

Parceria com o estado pra
ajudar os produtores
fiscalização



Itapeva Asfalto em péssimas
condições e falta de emprego

Investimento para
infraestrutura asfáltica e
investimentos ou isenções
para incentivar as grandes
empresas se instalarem no
município.

Piracicaba CORDEIRÓPOLIS Necessidade urgente da
construção de fórum para
atender a população com mais
dignidade e desonerar o
município com pagamentos  de
alugueis de várias repartições
públicas que deveriam se
concentrar em um único
prédio.

O Municípiocípio deve
constituir uma parceria com o
Estado para resolução do
problemas.

Piracicaba CORDEIRÓPOLIS Necessitamos de
pavimentação/recapeamento
asfáltico emergencial para a
Estrada Municipal COR283
onde se inicia na divisa de
Santa Gertrudes até o limite
com Araras, passando pelas
estradas municipais  Carmello
Fior (COR 010) e do Barro
Preto (COR 020), com
extensão de aproximadamente
3,2km, com leito de 8,0 metros
de largura em média ao longo
do trajeto e com toda sua
extensão não pavimentada.
Temos a mesma demanda
com relação à Estrada
Municipal COR040,
denominada de Francisco
Zonta, onde tem seu inicio na
Vila Botion até a rodovia
Washington Luiz (SP-310),
tendo a extensão de
aproximadamente 2,0km, com
leito de 8,0 metros de largura
em média ao longo do trajeto e
cerca de 1,35km não
pavimentados.

Em ambos os casos temos
uma enorme dificuldade em
relação a quantidade de
tráfego nas estradas, devido a
safra agrícola, bem como
escoamento de produção de
revestimentos cerâmicos
produzidos em nossa região.

Piracicaba CORDEIRÓPOLIS Solicitar a
pavimentação/recapeamento
asfáltico de maneira
emergencial para as seguintes
demandas municipais:
Estrada Municipal COR283
onde se inicia na divisa de
Santa Gertrudes até o limite
com Araras, passando pelas
estradas municipais  Carmello
Fior (COR 010) e do Barro
Preto (COR 020), com
extensão de aproximadamente
3,2km, com leito de 8,0 metros
de largura em média ao longo
do trajeto e com toda sua
extensão não pavimentada.
Estrada Municipal COR040,
denominada de Francisco
Zonta, onde tem seu inicio na
Vila Botion até a rodovia
Washington Luiz (SP-310),
tendo a extensão de
aproximadamente 2,0km, com
leito de 8,0 metros de largura
em média ao longo do trajeto e
cerca de 1,35km não
pavimentados.

Em ambos os casos temos
uma enorme dificuldade em
relação a quantidade de
tráfego nas estradas, devido a
safra agrícola, bem como
escoamento de produção de
revestimentos cerâmicos
produzidos em nossa região.



Piracicaba CORDEIRÓPOLIS O Município de Cordeirópolis
em 2019 completou 71 anos
de histórias e conquistas,
buscando realizar convênios e
integrar ações entre o poder
executivo municipal e as
diversas esferas públicas, com
objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos que
mais precisam em nossa
Cordeirópolis.
Venho por meio deste,
conforme solicitação de Vossa
Senhoria, solicitar a
pavimentação/recapeamento
asfáltico de maneira
emergencial para as seguintes
demandas municipais:

Venho por meio deste,
conforme solicitação de Vossa
Senhoria, solicitar a
pavimentação/recapeamento
asfáltico de maneira
emergencial para as seguintes
demandas municipais:
Estrada Municipal COR283
onde se inicia na divisa de
Santa Gertrudes até o limite
com Araras, passando pelas
estradas municipais  Carmello
Fior (COR 010) e do Barro
Preto (COR 020), com
extensão de aproximadamente
3,2km, com leito de 8,0 metros
de largura em média ao longo
do trajeto e com toda sua
extensão não pavimentada.
Estrada Municipal COR040,
denominada de Francisco
Zonta, onde tem seu inicio na
Vila Botion até a rodovia
Washington Luiz (SP-310),
tendo a extensão de
aproximadamente 2,0km, com
leito de 8,0 metros de largura
em média ao longo do trajeto e
cerca de 1,35km não
pavimentados.

Piracicaba PIRACICABA péssimas condições da sede
da ddm

construção de sede para a
DDM

Piracicaba PIRACICABA Pavimentação das ruas,
Alagamentos, Veículos
Abandonados, falta de local
para treinamento de policiais,
Baixo efetivo das polícias civil
e militar, falta de prédios para
as Companhias da Polícia
Militar e para  Delegacia de
Defesa da Mulher

Programa de recuperação e
pavimentação de ruas,
instalação de rede de águas
pluviais em diversos bairros da
cidade, Instalação de Pátio ou
Convênio com Pátio da SSP
para recolha de veículos
abandonados, Construção de
centro de Treinamento da PM /
PC / GC e outros,
Completamento dos efetivos
do 10º BPMI e da Seccional e
subordinadas e Piracicaba,
Construção de Sedes de
Companhia e da DDM

Piracicaba PIRACICABA Perda de água por vazamento,
Renovação do sistema de
distribuição de água e esgoto
do município e necessidade de
recape.

Projeto integrado de troca de
todo o sistema de tubulações
de água e esgoto da cidade,
reduzindo perda de água, com
projeto de recape posterior, de
forma a resolver 2 problemas
de uma vez só.

Piracicaba RIO DAS PEDRAS ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O município RIO DAS
PEDRAS enfrenta grande
dificuldade em servir sua
população devido a problemas
relacionados a gestão de
reserva; capitação;
adução;tratamento e
distribuição da água. Elevadas
perdas (60%) decorrentes
principalmente de ineficiência
na distribuição e dificuldades
de capitação. Temos previsão
de crescimento de mais de
36% até 2030. Necessitamos
de recursos para
desassoreamento das
Represas Bom Jesus I(Faz.
Nova Java);Bom Jesus II; São
Jorge ( Tanques I,II e III) e
Faz. Viegas I;II;III)

O desassoreamento acima
citado é imprescindível para
amenizar o colapso que
estamos vivendo.

Piracicaba RIO DAS PEDRAS Falta de políticas públicas na
área da assistência social.

A criação de mais um CRAS e
um CREAS.



Piracicaba RIO DAS PEDRAS Saneamento básico, incluindo
aí água, coleta e tratamento de
esgoto, coleta e tratamento de
lixo.

Investimentos na infraestrutura
de captação, tratamento e
distribuição de água,
construção da ETE e
elaboração de um plano para
coleta seletiva.

Piracicaba RIO DAS PEDRAS Problemas relacionados a falta
de água, saúde, cultura e
lazer.

Piracicaba RIO DAS PEDRAS Abastecimento de Água Desassoreamento das
represas Bom Jesus I e II
e São Jorge I e II, Construção
da captação do Ribeirão Tijuco
Preto e Adutora de água
bruta Tijuco Preto

Piracicaba RIO DAS PEDRAS Abastecimento de Água Investimentos na captação de
água

Piracicaba Asfalto Asfaltar onde escoa a
produção agricola

Piracicaba alagamentos na av. armando
sales de oliveira

construção de piscinão para
evitar enchentes

Piracicaba Infraestrutura de segurança
pública

construção de sedes de 3
Companhias e da Delegacia de
Defesa da Mulher


