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Comentário

Necessidade de se manter uma renda pra população em situação de vulnerabilidade
social.

O modelo de agricultura de larga escala e industrial é reconhecido pela Ciência e
pela ONU como insustentável; ele não resolveu o problema da fome e continua
gerando grande ônus ambiental que, inclusive, inviabiliza sua própria continuidade
(mudança do clima, perda de biodiversidade, escassez de água, perda da fertilidade
do solo, queda de produtividade), além do ônus social e financeiro. O estímulo a
agroecologia e a produção orgânica está contemplado na Agenda 2030, no ODS 2
"Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar ... e promover a agricultura
sustentável", nas Metas 2.3 "Dobrar a produtividade agrícola e a renda dos
pequenos produtores de alimentos ... " e 2.4 "Garantir sistemas sustentáveis de
produção .... " e ainda se relaciona fortemente com o ODS 3 e o ODS 15
Preservação das áreas verdes do estado, investir na agricultura familiar e organica,
recuperação de nascentes e da mata ciliar em todos os rios do estado. Incrementar
os cursos para formação de técnicos para a agricultura familiar e para pequenos
produtores.
Uma assistência técnica pública de qualidade ao pequenos produtores, agricultores
familiares e moradores rurais é essencial uma vez que essa população carece de
recursos humanos, tecnológicos e financeiros para sua permanência no campo,
garantindo a continuidade e a ampliação da produção e comercialização de
alimentos de qualidade (frutas, verduras, legumes, nozes - fontes essenciais de
nutrientes para alimentação saudável), produzidos de forma sustentável, orientando
e estimulando a conservação do solo, das florestas (manutenção do clima) e dos
recursos hídricos fundamentais também para a bem estar das populações urbanas
no Estado. O atendimento desta demanda resultará em geração de renda,
desenvolvimento territorial, justiça social e melhoria da qualidade de vida no campo e
nas cidades

Cultura é fundamental para as pessoas. Investir na cultura significa investimento em
educação, saúde e segurança.

A Defensoria Pública deve ser contemplada no orçamento para permitir a sua
expansão pelo Estado de São Paulo, principalmente com a nomeação de novos
defensores, o que é de suma importância para efetivar o amplo acesso à justiça.
A Defensoria deve ser contemplada no orçamento de modo a permitir a sua
expansão, que ainda está longe de atingir todos os municípios do Estado. É um
serviço essencial e que precisa ser cada vez mais ampliado, como a própria
Constituição Federal determina
A Defensoria é essencial ao acesso à justiça, devendo a sua expansão ser
prioridade, ainda mais em tempos de crise.
A Defensoria Publica de SP necessita de mais defensores públicos para atender às
demandas da população carente. A última pesquisa da Associação nacional dos
Defensores Públicos (ANADEP), em 2018, apontou o Estado de SP como o 4o pior
Estado em déficit de defensores públicos, o que representa a necessidade de mais
de 1300 pessoas.
O último concurso da Defensoria Pública, realizado em 2019, aprovou 63 candidatos,
sendo que ainda existem 35 pessoas aguardando a nomeação.
O Estado de SP precisa implementar o serviço de assistência judiciária gratuita em
todas comarcas até 2022 (prazo final dado pelo art. 98 do ADCT - advindo da EC
80/14). Assim, faz-se urgente a nomeação dos aprovados no VIII Concurso da
Defensoria Pública. Para tanto, o orçamento deve priorizar a expansão da
Defensoria Pub
A Defensoria Pública deve ser contemplada no orçamento para permitir a sua
expansão pelo Estado de São Paulo, principalmente com a nomeação de novos
defensores, o que é de suma importância para efetivar o amplo acesso à justiça.
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Educação jurídica à população
Teleatendimento
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENFRENTAMENTO À EXTREMA
POBREZA
Programa de Transferência de Renda
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

A Defensoria Pública é expressão e instrumento do regime democrático e a
assistência jurídica integral e gratuita é essencial ao exercício dos demais direitos
por toda a população. A expansão da Defensoria Pública de SP, com a nomeação
dos aprovados, é política pública prioritária, ainda mais no momento de recessão
econômica em que vivemos.
A defensoria Pública precisa de expansão urgente no estado de São Paulo como um
todo. Precisamos de mais defensores públicos. São pouquíssimos defensores para
atuar nessa área de imensa importância social para muitos cidadãos em situação de
vulnerabilidade social e ou financeira.
A população pobre de SP precisa da Defensoria.
A relevância da Defensoria Pública para o cidadão
Acesso à justiça
Apesar de nacionalmente reconhecida por seu trabalho e também do
reconhecimento do público usuário dos serviços da instituição, a defensoria paulista
ainda está subrepresentada nas comarcas do estado e precisa de força orçamentária
para expandir seu atendimento a todas as cidades de São Paulo.
Considero uma prioridade para 2021 a melhor estruturação do atendimento da
Defensoria Pública, com a expansão da sua atuação para outros Municípios ainda
não atendidos. A assistência jurídica integral dos necessitados será muito requisitada
nos próximos anos, muito em razão da crise sanitária e econômica que vivemos, que
aumentou o número de pessoas elegíveis ao atendimento da Defensoria. O número
de Defensores também deve aumentar para suprir essa demanda.
Defensoria é essencial à justiça!!!!
Defensoria Pública é essencial à população carente, postanto torna-se necessário
adequar o número de defensores a esta população.
Defesonria publica gratuita
É importante a manutenção e ampliação da Defensoria Pública para que todo
cidadão tenha acesso a justiça.
É necessário a expansão do atendimento jurídico as populações mais vulneráveis,
que são as que mais sofrem com a falta dele!
É prioritário o aumento da Defensoria Pública que alcance a todos os cidadãos
brasileiros.
Em defesa da cidadania aos mais necessitados
Em um país injusto por natureza equipar a defensoria pública com mais profissionais
é imperioso e vital.
Essencial a expansão da defensoria pública de são Paulo na defesa dos vulneráveis!
Expansão da defensoria
Expansão da defensoria pública neste momento de pandemia, e após, é essencial
para a sociedade
Expansão da defensoria.
Há necessidade de expandir a atuação da Defensoria Pública, com a nomeação de
mais defensores
Importante garantir a expansão da assistência judiciária a população carente.
Necessária a expansão da Defensoria Pública.
Necessária e urgente a expansão da Defensoria Pública, como instituição que atua
na defesa dos interesses dos mais vulneráveis, considerando o momento atual de
pandemia que demanda a expansão de políticas públicas e sociais no sentido da
proteção e cuidado, especialmente no que tange ao rol mínimo de direitos que a
população, hipervulnerável, precisa ver atendidos. O fortalecimento da Defensoria,
especialmente nesse momento, é instrumento capaz de fortalecer o próprio Estado,
na medida em que fortalece o cidadão, alcançando melhores condições de vida e de
direitos. Urgente a expansão da instituição que tanto faz pela população.
Neste nosso País tão desigual e tão injusto é da maior importância garantir o
atendimento jurídico gratuito à população carente. Pelo fortalecimento das
Defensorias Públicas.
O trabalho da defensoria é essencial a sociedade!
Precisamos ser defendidos por uma defensoria que não esteja sobrecarregada
dessa forma.
Queremos a expansão da defensoria
Sou a favor da expansão da Defensoria Pública, pois auxilia nos direitos do cidadão
e como vimos diariamente, esses direitos só são cumpridos a favor de quem tem
poder e dinheiro. Logo, uma Defensoria forte irá ajudar nessa luta para fazer valer a
lei para o cidadão comum.
A Defensoria Pública é fundamental para a sociedade, e ela precisa ser
urgentemente expandida no Estado de SP.
expansão da defensoria

O aumentar do valor monetário da transferência de renda para famílias paulistas por
meio Programa Renda Cidadão amplia a capacidade protetiva das famílias e
contribui com a economia local.

Construção e reforma de prédios
escolares

Escola Aberta à Comunidade

ENSINO MÉDIO
Aperfeiçoamento e formação de
profissionais da educação
oferta de vagas

FAZENDA E PLANEJAMENTO
MELHORIAS E INOVAÇÃO EM
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Recursos Humanos da Administração
Estadual
Recursos Humanos da Administração
Estadual
Recursos Humanos da Administração
Estadual
GOVERNO
GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
outros

JUSTIÇA E CIDADANIA
ADOLESCENTES EM MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
Proteção e defesa dos direitos humanos
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
(CAMPO E CIDADE)
assistência técnica e capacitação às
famílias em assentamentos e quilombos

construção, ampliação e reformas de
Fóruns

outros

Com a pandemia em 2020 tivemos a exposição de problemas estruturais antigos nas
escolas, desde o banheiro sem manutenção à falta de água potável. É urgente o
planejamento de ações para cumprimento de medidas e protocolos sanitários para o
atendimento às nossas crianças e adolescentes no novo normal. É necessário
investimento para minimizar o dano da suspensão de aulas e retorno seguro com
prédios bem equipados.
A escola deve ser um local de aprendizado formal e informal para vida e, portanto,
deve oferecer oportunidades aos alunos, pais e comunidade de integração e
aproximação através aprendizados lúdicos (atividades culturais e esportivas,
brincadeiras) e oficinas, palestras, rodas de conversa tratando temas de interesse da
comunidade e envolvendo-a diretamente nesse processo. A escola precisa se tornar
um espaço socializador, capaz de promover mudanças na relações interpessoais e
de permitir ações acolhedoras, além ampliar a oportunidade de aumento da renda
familiar através de cursos e oficinas.
Apesar de se poder escolher apenas uma prioridade, existem elementos elencados
na tela anterior, como: transporte, merenda, atividades extra curriculares e reforma,
que também são indispensáveis para atendimento ao setor educacional.
Temos uma enorme dificuldade no município no que se refere a oferta de vagas para
os jovens e adultos da cidade. Temos altos índices de evasão na cidade (situação
que demanda muito investimento também), e ao retornar seus estudos, nossos
jovens e adultos, não são atendidos na garantia de seus direitos educacionais como
deveriam. A demanda de vagas no ensino médio noturno é quase que inexistente em
diversos bairros.

É importante que haja um sistema informatizado voltado à mobilidade funcional na
Administração Pública. Isso poderia estar associado a um banco de talentos.
É urgente que a seja criada uma única carreira de Gestor Público unificando os
cargos de Especialista em Políticas Públicas; Analista de Planejamento, Orçamento
e Finanças; e Executivo Público.
Inúmeros imóveis e equipamentos de cultura estão com obras paralisadas ou
completamente sem uso por falta de destinação adequada.
Esses espaços poderiam ajudar na realização de diversas ações culturais, bem
como (re)escrever e manter a história da nossa cidade.

É de fundamental importância a retomada das contratações de servidores públicos
durante o ano de 2021. Vários aprovados concursados aguardam suas respectivas
nomeações para poderem começar a exercer suas atividades no serviço público do
Estado, dentre os quais podemos destacar os aprovados nos concursos públicos
para Agente de Organização Escolar e Oficial Administrativo da Secretaria Estadual
da Educação. A vacância nos respectivos cargos é enorme; de acordo com dados do
próprio Governo, até dezembro de 2019 havia mais de 800 cargos vagos de Oficial
Administrativo somente na Secretaria da Educação, sendo que o concurso prevê o
preenchimento de 167 cargos vagos. Além do que, a Lei Complementar 173/2020
permite a contratação de servidores durante o ano de 2021 (art 8, inciso IV).

Nomeação dos aprovados para defensoria de são Paulo
A assistência técnica e capacitação às famílias em assentamentos e quilombos é
essencial para sua reprodução social, para garantir a posse da terra, o acesso a
água, a inserção no mercado e seu bem-estar evitando assim, a migração dessas
populações para as cidades, reconhecendo seu valor social e cultural e seu potencial
para a conservação dos recursos naturais e a adoção de práticas produtivas
sustentáveis.
Retomada das obras de reforma e ampliação do Fórum de Jacareí, paralisadas
desde 2010.
Infelizmente, as obras de ampliação do Fórum de Jacareí estão paradas desde 2010,
causando prejuízos para o trabalho dos juízes e dos funcionários do fórum, além de
dificultar o uso por parte dos advogados e da população. Outro problema é quanto a
falta de espaços para o armazenamento de processos, problema que poderia ser
resolvido com a retomada e conclusão das obras do prédio anexo.
É necessário o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos interesses da
mulher e ao auxílio à sua inserção/desenvolvimento do mercado de trabalho. Entre
as medidas necessárias, mostra-se vital a redução da tributação incidente sobre
produtos femininos e sobre produtos de higiene a cuidado das crianças (usualmente
custeado pelas mulheres), bem como da ampliação de políticas voltadas à inserção
de crianças em creches (públicas ou privadas) possibilitando o desenvolvimento
profissional da mulher.

outros

regularização fundiária urbana e rural
(ITESP)

SAÚDE
ATENDIMENTO BÁSICO
Hospitais Filantrópicos/Santas Casas
Medicamentos, soros e vacinas
(produção/distribuição)

SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
aquisição/reaparelhamento de
equipamentos, veículos e material
mobiliário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
outros
Serviços de prestação jurisdicional
RA ARAÇATUBA
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
equipamentos
RA BAURU
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Implantação de Unidades Regionais
Integradas
Projetos dos Fundos de Desenvolvimento
Metropolitano
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA AEROPORTUÁRIO
Modernização da infraestrutura
aeroportuária
SISTEMA RODOVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização
TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
Trens Intercidades
RA CENTRAL
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL

Gostaríamos de chamar a atenção quanto a necessidade do cumprimento da Lei
Estadual n° 15.804/15 que prevê o pagamento de Abono Indenizatório aos quase 4
mil Conciliadores judiciais, que atualmente trabalham sem qualquer remuneração. A
situação é complexa e merece a atenção do Executivo. Os Juízes estão autorizados
a determinar às partes o pagamento dos honor. dos Conciliadores, quando estes
podem arcar com o ônus. Todavia, por não haver fundos para custear as demandas
da Justiça Gratuita, os magistrados NÃO estão sequer implementando a forma
possível de pagamento, aguardando a resolução PELO EXECUTIVO quanto a
disponibilizar recursos p/ AJG. Gostaria de uma audiência c/ representante da
Fazenda P. e/ou representante do Sr. Governador, p/ prestar maiores
esclarecimentos. Cel:(17)991535806
A posse da terra é fundamental para o exercício da cidadania e para que haja paz e
justiça Social no campo e na cidade. O trabalho da Fundação Itesp, por exemplo, é
fundamental para o alcance do ODS 2 "Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável" e da sua
Mesta 2.3 "até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas,
agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro
e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços
financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego nãoagrícola"

A saúde é um direito e uma obrigação do estado, e por isso o atendimento à doença
não pode ser transformada em mercadoria que alimenta o capitalismo.
O desenvolvimento de tecnologias e da pesquisa pública voltada a atender as
demandas do estado quanto a conservação dos recursos naturais integrada ao
desenvolvimento de uma produção agrícola sustentável e de uma maior eficiência na
transferência de tecnologia (extensão rural) é a base para as mudanças que se
fazem necessárias para atingir diversos objetivos e metas da Agenda 2030, com
inúmeros benefícios sociais, ambientais e econômicos para o governo e para a
população do campo e das cidades.

Reparo nas bicicletas, motocicletas e carros pois há desses sucateados além de
coletes a prova de bala, o que venho solicitar é que todas as bicicletas, motos e
carros (até mesmo da atividade delegada) possam estar com os DECIBELÍMETROS
DIGITAIS PORTÁTEIS e que possa aumentar o patrulhamento em finais de semana
e feriados pois muitos imóveis costumam ter música alta e assim desrespeitando a
lei do silêncio no município.
Além dessa aquisição e da melhoria nos veículos, ter mais efetivos e parcerias com
a prefeitura de Caraguatatuba e na temporada colocar o comando de policiamento
de trânsito como na cidade de SP

Necessidade de contratação de mais magistrados para solução de conflitos
Deve haver mais cargos de juiz para suprir a demanda em todo o Estado,
principalmente considerando que o Estado mais populoso do país.

sadfadsf

implantaçao do parque tecnologico em Bauru que abrange toda região
criaçao da região metropolitana ou aglomeraçao urbana de Bauru e a inclusao de
Botucatu região, na região administrativa de Bauru

solicito a ampliaçao e desenvolvimento do aeroporto moussa tobias Bauru/Arealva
construçao de marginais em torno da marchal rondon que liga Bauru até agudos,
ampliaçao de faixas na rodovia marechal rondon em Bauru

solicito estudos da malha de trens intercidades que liga Bauru até São Paulo com
conexão com Campinas

Atividades extracurriculares

GOVERNO
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
outros
SAÚDE
ATENDIMENTO BÁSICO
Profissionais de saúde
RA ITAPEVA
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
Estradas vicinais
RA PRESIDENTE PRUDENTE
SEGURANÇA PÚBLICA
BOMBEIROS
construir, reformar e ampliar as unidades
de segurança pública
construir, reformar e ampliar as unidades
de segurança pública

O sistema de controle interno do Estado de Sp e só pro forma, sem ações
significativas para a gestão e ao povo paulista. A falta de metodológica e foco na
base operacional onde se realmente executa o orçamento, , olha-se tudo e não se vê
nada pessoal depreciado, e sem treinamento adequado, além disso quadro
funcional sem habilidade ou capacidade técnica ou comprometimento relevante para
a função.

Padronização da gestão de dados em um unica secretaria de informação, para que
se facilite unificaçao de e informação geradas por diversos sistemas

Levo minha mae em um posto perto de casa o ginecologista mandou faer exames e
passar pela clinica geral antes de ir com ele pra ela ver se era necessário. A medica
enviou sem nem olhar os exames e disse que so sabia ler e exame de sangue

Duplicação da SP 255 no trecho de Avaré a Taquarituba

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE MIRANTE DO PARAPANEMA.

O grupamento de bombeiros é essencial para nossa extensa região e precisa ter um
prédio próprio para que seus guerreiros possam usufruir de melhores condições para
desenvolver sua batalha.
construir, reformar e ampliar as unidades Reformas e melhorias e construção de nova base do corpo de bombeiros em Mirante
de segurança pública
do paranapanema/SP
construir, reformar e ampliar as unidades Suma importância a construção de um quartel para Corpo de Bombeiros, tendo em
de segurança pública
vista a relevância dos serviços prestados a população
TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRANSPORTES METROVIÁRIOS
(METRÔ)
expansão, modernização e operação das A expansão do sistema de Metrô em São Paulo é fundamental para promover uma
linhas
mobilidade mais efetiva, assim gerando redução no tempo de viagens e maior
qualidade de vida.
TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
modernização do sistema operacional
Efetuar a modernização dos sistemas de apoio a operação, sejam elétricos ou de
sinalização, garante a boa e efetiva prestação dos serviços para a população.
Trens Intercidades
A implantação do Trem Intercidades representa não só o retorno do sistema
ferroviário em escala regional, como também é um indutor de desenvolvimento entre
as duas metrópoles que serão contempladas com esse meio de transporte.
Em minha visão, é importante que esse empreendimento possua destaque ao longo
dos próximos anos.
RA RIBEIRÃO PRETO
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FOMENTO À CULTURA
PROAC - Programa de Ação Cultural
Sinte necessidade que os editais e programas de incentivo e formação cultural se
itegrem de melhor forma com o ensino público e a economia privada
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Planejamento Macrometropolitano
Efetivação da Região Metropolitana de Ribeirão Preto.
(Agências)
Já são 4 anos de RMRP e nada aconteceu, não saiu nada do papel.
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
oferta de vagas
hoje estamos precisando de mais escolas, pois estamos com muitas crianças fora
da escola e de creches.
HABITAÇÃO
MORADIAS
provisão de moradias (Casa
Priorizar novos conjuntos habitacionais nós municípios menores.
Paulista/Morar Bem Viver Melhor/CDHU)
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESGOTO
Resíduos Sólidos
Atender os municípios menores com a destinação final do lixo.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
serviços de conservação e manutenção
Criar projetos de ajuda a conservação das vicinais que ligam as cidades da região.
TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS
SOBRE PNEUS (EMTU)

Corredores Metropolitanos

As cidades da região metropolitana necessitam de um ligação de transporte público
eficiente
Corredores Metropolitanos
Efetivação da EMTU na região metropolitana de Ribeirao Preto e criar corredores e
terminais na cidade no sistema de integração.
expansão, modernização e operação das Efetivar a transferência das linhas intermunicipais da região de Ribeirão Preto da
linhas
Artesp para a EMTU.
modernização do sistema operacional
Ribeirão Preto já é região metropolitana constituída a 4 anos, e até o momento as
operações de transporte intermunicipais entre cidades da RM não foram
requalificadas conforme a pendularidade característica de uma região metropolitana,
continuando operada pela Artesp como linhas meramente suburbanas.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Serviços de prestação jurisdicional
Criação de comarca no município de Barrinha.
Mais de 33 mil habitantes que precisão de deslocar para serviço jurídico, sendo que
cidades menores já possuem suas comarcas e aqui ficamos dependendo de outros
municípios.
RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENFRENTAMENTO À EXTREMA
POBREZA
Parceria com os municípios para ações
O Governo do Estado de São Paulo precisa reajustar e ampliar os recursos
de proteção social
financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para transferenciais de
recursos financeiras aos Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS) visando
ampliar a capacidade das ações de proteção social aos cidadãos paulistas no
municípios.
Programa de Transferência de Renda
Com isso será possível gerar receita adicional para a concessionária e com um
ambiente mais amigável e a implantação de um pequeno terminal de ônibus é
possível incentivar a utilização desta estação e aumentar a atratividade do próprio
shopping/boulevard.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização
Função do DER - é aplicação de multas.
Rodovia SP 310 - Catanduva e Ibirá, normalmente tem quatro radares cada carro
com dois funcionários.
Na rodovia SP 379 - raramente tem o atendimento ao usuário
RM BAIXADA SANTISTA
TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
Trens Intercidades
Trem intercidades é um projeto que precisa sair do papel. Trem entre Santos e São
Paulo é fundamental. São milhares de pessoas que sobem e descem a serra de
ônibus todos os dias.
RM CAMPINAS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
TECNOLOGIA E PESQUISA EM
AGRICULTURA
Agroecologia e produção orgânica
São as principais fontes de produção sustentável de alimentos e uso ecológico do
solo. A agroecologia e a agricultura orgânica são as principais fontes de alimentos
saudáveis e as que mais cumprem com o uso social da terra
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
preservação e recuperação de unidades As Unidades precisa ser interligadas através de corredores ecológicos na cidade,
ambientais
além de recuperação das áreas que foram degradadas com fogo, como a Mata de
Santa Genebra e a APA Campinas
RM SÃO PAULO
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
REINTEGRAÇÃO SOCIAL
formação profissional e educacional aos Existe um desperdício de potencial no sistema prisional. Poderíamos agir como a
custodiados
Finlândia que educa e dá treinamento para presidiários. Elles podem sair de lá com
uma profissão e ao mesmo tempo ocupar suas mentes com trabalho útil. Talvez o
problema esteja na Lei ou na Constituição. O fato é que poríamos aproveitar melhor
o tempo do predidiário e ensinar-lhe algo(com consentimento).
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
Sessões Legislativas
Estimular a participação social
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FOMENTO À CULTURA
PROAC - Programa de Ação Cultural
aumento do volume de recursos diretos na aplicação do proac em todo estado
levando o valor da verba da cultura para 3% do valor do orçamento do estado
aumento em financiamento direto
PROAC - Programa de Ação Cultural
O Estamos precisa ter um conselho de politicas culturais , eleita pela população, é
muito importante para todos
FORMAÇÃO/DIFUSÃO CULTURAL
Oficinas Culturais
Cultura é vida. Cultura é essencial.na educação do ser humano
Oficinas Culturais
Cultura é vida. Espaços culturais são essenciais.

PROAC - Programa de Ação Cultural
DEFENSORIA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E
GRATUITA
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico

Atendimento jurídico
Atendimento jurídico

Atendimento jurídico

Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico

Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Atendimento jurídico
Educação jurídica à população
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Melhoria da infraestrutura urbana

Precisamos debater o conselho estadual de politicas culturais

A Defensoria é fundamental para a defesa dos direitos das pessoas que não
possuem condições financeiras de contratar um advogado particular e muitas vezes
são negligenciadas pelo poder público.
A Defensoria é um órgão muito importante para assistência judiciária e deve ser
expandida.
A Defensoria Pública deve ser contemplada no orçamento para permitir a sua
expansão pelo Estado de São Paulo, principalmente com a nomeação de novos
defensores, o que é de suma importância para efetivar o amplo acesso à justiça.
A defensoria pública é essencial para as pessoas que não tem acesso a um
advogada e sofrem com a injustiça do dia a dia.
A Defensoria Pública precisar ser expandida. A população vulnerável deve ter
acesso à justiça para que possamos garantir o Estado Democrático de Direito.
A desproporcionalidade entre magistratura e MP comparados à Defensoria Pública é
imensa, uma média de 3X mais juízes e promotores comparado aos números de
defensores. Para que o cidadão vulnerável tenha seu direito, inclusive
constitucional, de acesso à justiça gratuita exercido se faz necessário o aumento do
número de contratação de defensores para atender toda a demanda. Deve haver
proporcionalidade entre a quantidade desses profissionais (defensores, juízes e
promotores )são essenciais para a.manutenção da justiça.
A Dwgensoria Pública presta um serviço de qualidade àqueles que não podem pagar
por um advogado, sendo necessária sua expansão com a nomeação de mais
defensores.
A expansão da defensoria e necessária para que se resguardem direitos dos cidades
mais vulneráveis, que já são disprovidos de muitas coisas e jamais podem ser
desprotegidos pela tutela jurisdicional que é dever do estado prevista na constituição
federal.
Bom dia a todos, sou neto de Albino Alves de Castro (1903 - 1984) , Marceneiro que
fez vários trabalhos de reforma no Casarão Afonso Sardinha no bairro do Jaraguá e
que lutou bravamente para a construção da estátua de 75 metros ao São Paulo
Apóstolo no Pico do Jaraguá, onde hoje temos as antenas da Globo e Bandeirantes.
Existe a Lei 6060 de 1961 do Sr. Carlos Alberto de Carvalho Pinto com crédito
aberto de 30 milhões de cruzeiros para a referida construção e o Decreto Lei 10.877
que requeria a criação de uma comissão para estudar a implantação do projeto.
Enfim o Pico do Jaraguá, hoje extremamente esquecido pode se tornar um lugar
para exploração de Turismo remunerado, de Teatro contando a história do Bairro e
uma plataforma remunerada para avistar São Paulo inteiro.
defendo a expansão da defensoria
Desejamos a expansão do atendimento da Defensoria Pública, com a nomeação de
novos defensores e a criação de novas unidades.
Diante das desigualdades sociais que assolam nosso país e o Estado de São Paulo,
é importante que existam mecanismos capazes de garantir o acesso à justiça
àqueles que mais precisam dela diante de todo o desamparo que já sofrem de forma
sistêmica. A Defensoria Pública tem uma função social vital, conjuntamente com
outras instituições, na busca pela garantia de direitos fundamentais aos cidadãos de
baixa renda que são os maiores prejudicados em nossa sociedade.
É urgente expansão da defensoria pública! A equiparação com os quadros da
magistratura e ministério público é legal e constitucional! Política Pública em favor
dos mais vulneráveis! É dever do Estado oferecer amplo acesso à justiça.
Expansão da defensoria pública
Expansão da Defensoria Pública e nomeação de novos defensores, a fim de garantir
a assistência jurídica integral e gratuita a mais pessoas.
Frente à situação atualmente vivenciada pela população, é importantíssimo o
trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para
fomentar a defesa dos interesses, principalmente em âmbito coletivo.
Gostaria de ver a expansão da defensoria pública
Importante para a sociedade mais vulnerável.
O atendimento jurídico deveria ser ampliado, visto que há poucos defensores para
atender às demandas da população.
Precisamos ampliar o acesso à justiça gratuita! A defensoria trabalha pelos mais
vulneráveis e e seu quadro de defensores em comparação com os outros órgãos
públicos da justiça ( ministério público e magistratura) é vergonhosa!
Sou a favor da expansão da Defensoria no Estado de São Paulo. Ampliando o
número de defensores públicos concursados para assim melhor atenderem os
hipossuficientes e garantir os direitos fundamentais de todos.
O Estado tem a obrigação de zelar pelos direitos da população pobre.

Transporte ferroviário para redução do trânsito, fortalecimento da economia, melhoria
do meio ambiente e qualidade de vida da população.
Projetos dos Fundos de Desenvolvimento Necessário aplicação dos recursos nas comunidades. Incentivo para trabalhadores
Metropolitano
informais e de meia idade em outras áreas que não a indústria. Precisam ter seu
próprio negócio.

DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
INCLUSÃO SOCIAL
Acessibilidade

Acessibilidade

Programas e projetos para pessoas com
deficiência
EDUCAÇÃO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Construção e reforma de prédios
escolares

outros
ENSINO FUNDAMENTAL
Escola em tempo integral

ENSINO MÉDIO
Aperfeiçoamento e formação de
profissionais da educação
Material didático e equipamentos

ESPORTES
ATIVIDADE ESPORTIVA DE LAZER
Eventos de lazer para a população
INFRAESTRUTURA
Fomento à projetos esportivos - Lei
paulista de incentivo ao esporte
JUVENTUDE
Iniciação e treinamento esportivo
FAZENDA E PLANEJAMENTO
MELHORIAS E INOVAÇÃO EM
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Bom dia Olá tudo bem... Eu sou Surdo... Eu não consigo sempre só 45 ou 90 dias
por meu contrato não tem efetivo nada infelizmente.... mas eu quero ficar sempre
efetivo eterno para trabalhar, por ajudar só meu pai.. mas passado mes agosto na
minha mãe foi faleceu.. agora só eu e meu pai.... eu preciso sempre ficar efetivo
para trabalhar... mas eu ja vezes só 45 dias ou 90 dias.. mas infelizmente.. eu tenho
sonho gosto mto administravo ou auxiliar de escritorio, eu ja vezes curriculos não
consigo dificil.
Parte do orçamento deve ser direcionado às políticas de inclusão da pessoa com
síndrome de Down, por exemplo, material acessível nas escolas em linguagem
simples, professores alfabetizadores em cada escola, profissional de apoio à
inclusão escolar para cada DOIS alunos, programas de inclusão social e
acessibilidade cultural em cada região do município de SP.
Programas e projetos para a inclusão da pessoa com deficiência intelectual,
síndrome de Down, para socialização, cultura e lazer em São Paulo, em regiões do
município de SP e do Estado de SP. Projetos de inclusão social para a pessoa com
deficiência intelectual, por meio de voluntariado, artes, cultura e lazer.

Meus cumprimentos, na área da Educação, prioridade nas reformas das escolas e
sobretudo na formação dos Professores, onde , viabilizar a adequação dos
Professores que ja estão próximo a se aposentarem, com os jovens Professores,
para haver as condições de ensino aos alunos, não sobrecarregando os professores
onde muitos pedem saída por causa do stress. Lembrando que os alunos são
sempre renovados, mas, os Professores(as), são sempre os mesmo todos os anos.
Por isso fazer esse planejamento de harmonia e controle emocional para que a
educação melhore consideravelmente no Estado de São Paulo. Fui Conselheira na
Emef aqui na Cidade de SP em todo período escolar da minha filha.----Educação
controle Sustentável para o grande futuro de grandes realizações. Muito obrigado.
Fui obrigado a selecionar uma região e uma cidade, sem que pretendesse fazê-lo
A escola em tempo integral é fundamental para que ambos os pais possam trabalhar
e contribuir para economia tanto doméstica quanto a economia da cidade. Ambos
trabalhando é mais receita de impostos de ICMS pois haverá mais dinheiro para
consumo e quitação de dívidas. Sem a escola integral, um dos pais é obrigado e
cuidar das crianças, sem poder participar da população economicamente ativa
(PEA). Sem a escola integral também os pais deixam de escolher determinados
empregos pois são longe de casa e não daria tempo de chegar a tempo para pegar
os filhos na escola. E principalmente, com a escola integral, as crianças poderão
evoluir mais rapidamente sua educação e passar o dia estudando contribuindo para
seu futuro como profissional e pagador de impostos.
Formação de professores e profissionais da Educação para o ensino com
acessibilidade de pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, em seus
anos escolares. Capacitação para o ensino e inclusão da pessoa com síndrome de
Down nas classes regulares das unidades escolares da rede de ensino.
Material didático com acessibilidade para a pessoa com síndrome de Down, e com
deficiência intelectual, no Ensino Médio, em todas as disciplinas do currículo.
Material em Linguagem Simples, para a acessibilidade do deficiente intelectual ao
Ensino Médio.

Divulgue mais a todos nós.
Os projetos de Lei de Incentivo ao Esporte ajudam a tirar as crianças da rua e
ensinam a disciplina, responsabilidade e civilidade através da prática esportiva e
convívio social.
Esporte e disciplina. Caminho para uma sociedade mais tolerante e mais produtiva.

Estudos de Projetos de Desestatização

Orçamento e Plano Plurianual

GOVERNO
GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Arquivo Público do Estado

HABITAÇÃO
MORADIAS
habitação de interesse social
reassentamento habitacional de riscos e
favelas

PPPs de Desenvolvimento Metropolitano Sustentável do Rio Tietê
- Integração de 7 Regiões: RA S. José do Rio Preto, RA Araçatuba, RA Central, RA
Bauru, AU Piracicaba, RM Sorocaba, RM São Paulo
- Total de 62 Municípios
- Programa de implantação de novos sistemas para consolidação de Acessibilidade e
Mobilidade a partir da capital, visando escoamento de renda, oportunidades e
desenvolvimento
- Geração de empregos diretos e indiretos
- Fomento Turismo
- Obras de Sistemas de Transporte
- Obras de Sistemas de Abastecimento de Água
- Obras de Sistemas de Esgotamento Sanitário
- Obras de Sistemas de Drenagem e Manejo Pluvial
- Obras de Sistemas de Resíduos Sólidos
que o PPA tenha, ao longo de sua execução, encontros de prestação de contas com
a sociedade. Nesses encontros, podem ser discutidas propostas de revisão de
programas e metas do PPA, além de ser um espaço para aproximação com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O cidadão só consegue fazer o controle social da utilização dos recursos públicos
pelo governo quando existe transparência e acesso aos documentos públicos
produzidos por todos os órgãos e entidades vinculados ao governo. É mais do que
necessário que o governo invista no desenvolvimento da transparência do programa
SP Sem Papel para acesso do cidadão aos documentos natodigitais, mas também
garanta os recursos necessários para crescente disponibilização de documentos
digitalizados a partir dos originais em papel (ou outros suportes), essencial tanto para
pesquisadores acadêmicos produzirem novos conhecimentos quanto para cidadãos
que precisam desses documentos como garantia de direitos.

Criação de programas de provisão de moradia com 100% de destinação para
habitação de interesse social.
O ênfase na infraestrutura, além de proporcionar melhoria social, gera empregos
diretos e indiretos. Portanto torna-se um investimento que atende duas áreas
simultaneamente.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Recuperação e conservação
Precisamos de mais árvores na cidade. Melhorará o ar, a aparência e o
deslocamento na cidade.
ENCHENTES
outros
Manutenção e construções de piscinões.
Piscinões
Obrigação do Estado de São Paulo fazer a canalização do rio baquirivu Guaçu nos
seus 20 km assim como os piscinões no entorno, retirado dinheiro de Guarulhos e
mandado para Campinas. Muito feio fazer isso.
ESGOTO
Bacias Hidrográficas / Abastecimento
Conservar os mananciais
JUSTIÇA E CIDADANIA
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
(CAMPO E CIDADE)
regularização fundiária urbana e rural
A posse da terra é fundamental para o exercício da cidadania e para que haja paz e
(ITESP)
justiça Social no campo e na cidade. O trabalho da Fundação Itesp, por exemplo, é
fundamental para o alcance do ODS 2 "Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável" e da sua
Mesta 2.3 "até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos
produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas,
agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro
e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços
financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego nãoagrícola"
PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
construção, ampliação e reformas de
O estado de São Paulo, tem uma grande prioridade, aumentar o seu quadro de
Fóruns
defensores públicos ara que possa melhorar a escassez de defensores município e
na capital.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA HIDROVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização
Com a reforma do novo Rio Pinheiros seria importante desenvolver um modal
hidroviário para facilitar o transito local, mas especificamente para fomentar o turismo
náutico da cidade. Isso gera uma cadeia de fomento na economia da cidade.
SISTEMA RODOVIÁRIO
obras do Rodoanel
ACESSO AO RODOANEL EM EMBU GUAÇU BENEFICIANDO A REGIÃO E O
EXTREMO SUL DE SÃO PAULO
obras do Rodoanel
ACESSO AO RODOANEL EM PARELHEIROS PELO MENOS UMA ALÇA DE
ACESSO QUE NEM NO TRECHO DE SUZANO PARA BENEFICIAR A ZONA SUL
DE SÃO PAULO

serviços de segurança e sinalização

MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Difusão de Conhecimento
Interesses sociais defendidos
SAÚDE
ATENDIMENTO BÁSICO
Medicamentos, soros e vacinas
(produção/distribuição)
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Hospitais Filantrópicos/Santas Casas

Leitos hospitalares
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA
SAÚDE
Construção e reforma de unidades
hospitalares e ambulatoriais

Hospitais Filantrópicos/Santas Casas
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Vigilância sanitária
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
outros
suporte administrativo e de pessoal
POLÍCIA MILITAR
aquisição/reaparelhamento de
equipamentos, veículos e material
mobiliário

TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS
SOBRE PNEUS (EMTU)
outros

é necessário melhorar a seguranças na malha viária e também, racionalizar os
transportes, investindo em outros modais ferrovias, hidrovias, veículos menores
elétricos, e melhor sinalização nas estradas e avenidas evitando prevenindo os
motorista de entrar em alagamento, ou vias co acidentes através de monitoramento
eletrônico e sinalização eletrônica nas vias, com antecedência e não somete no local
do acidente ou alagamento, como acontece atualmente.

Orçamento para a difusão de conhecimento sobre os direitos à inclusão escolar da
pessoa com síndrome de Down, sobre o direito ao trabalho digno e sobre a inclusão
social da pessoa com deficiência intelectual.
Defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down, principalmente quanto ao
direito à educação inclusiva, com orçamento para a ampliação da defesa desses
direitos.

Ampliação de distribuição de medicamento de alto custo.

A Santa Casa de Tietê possui um ótimo espaço físico e está muito bem localizada.
Necessita de modernização de equipamentos, aumento e treinamento de pessoal. O
belo prédio da Santa Casa, poderia ser melhor aproveitado inclusive para criação de
uma escola técnica em enfermagem ou mesmo uma faculdade medicina.
falta e muito leitos hospitalares no Brasil
Ultimo anos tivemos muita dificuldade como Conselheiro Municipal de Saúde em
Mauá SP , em fiscalizar devido as politicas de Saúde insustentável neste município
só em 1 ano tivemos vários secretários de saúde nesta pasta, Mauá SP contem mais
de 470.000.00 mil habitantes e tem uma enorme carência em assistência a saúde e
a falta de um Hospital Regional. hoje com a saúde de Mauá SP terceirizada pela
Fundação ABC ,quem vem travando as ações com MP e prefeitura do Município de
Mauá ,hoje as UPAS precisa de reformas as UBS também estão praticamente
abandonados quando se trata de estruturas e nas condições de trabalho aos
funcionários públicos, agora pintar não muda aparecia da estrutura de funcionamento
do sistema em saúde
o hospital muinicipal de santo andré carece de um gerenciamento de qualidade no
atendimento de pacientes, popis apesar de muitos recursos humanos, equipamentos
tecnicos , deixa muito a desejar. COMO MELHORAR
O povo precisa de antecipação dos problemas de saúde identificados... precisamos
ter ciencia dos fatos em seu inicio... para montarmos estrategias de combate.

O déficit de policiais civis é muito grande. Chega a 1/3 do que deveria ser segundo a
legislação. Os profissionais atuam sobrecarregados fazendo o trabalho de muitos
outros que estão com o cargo em vacância.
Nomeação dos investigadores do concurso de 2017!!?
ENCAMINHAR PARA CARAGUATATUBA
Modernizar e consertar: bicicletas, motos e viaturas para o patrulhamento na cidade
e também adquirir os chamados " DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL " pois é
comum o desrespeito a lei do silêncio e que não apenas viaturas, mas as motos
também devem ter o decibelímetro junto e assim realizar a autuação nas residências
e veículos
Também que na cidade de Caraguatatuba possa ter o COMANDO DE
POLICIAMENTO DE TRÂNSITO entre dezembro e março

Hoje só temos VLT - Veículos Leve sobre Trilhos na Baixada Santista. Seria ideal
que houvesse VLTs no centro de SP. A região hoje possui algumas linhas de
trólebus e ônibus a diesel (poluentes). Além do VLT melhora a questão paisagística e
do urbanismo, ele contribui para a redução da poluição. Em diversos outros países e
cidades há VLTs nos centros das cidades como no Holanda, Paris, Portugal e etc.
No Brasil temos o VLT Carioca. Há diversos projetos para implantação de um VLT na
cidade de SP apresentados por especialistas em seminários e workshops do setor
metroferroviário. Peço que incluam no orçamento um estudo para implantação de um
VLT no centro de SP

TRANSPORTES METROVIÁRIOS
(METRÔ)
expansão, modernização e operação das Ampliação prioritária da malha do metropolitano de São Paulo
linhas

expansão, modernização e operação das Deveriam haver muito investimento em expansão do Metrô pois cada vez mais
linhas
haverá saturação do transporte particular. O transporte por metrô é um transporte
limpo energeticamente, rápido, seguro e confortável. Temos que pensar hoje no
transporte público daqui a 10, 20 anos visto que uma linha de metrô se faz em 6 a 8
anos pelo longo processo licitatório de projeto básico, licenças ambientais, projeto
executivo e a obra em si. Vamos planejar hoje pensando em 10 a 20 anos!
expansão, modernização e operação das É urgente avançar com os projetos das linhas já previstas em estudos do metrô,
linhas
além de modernizar as atuais. Os ganhos em outras áreas são nítidos e mostram
como a mobilidade urbana, que por muito tempo foi negligenciada, é peça
fundamental para a promoção de bem-estar e qualidade de vida pra a população
expansão, modernização e operação das O metrô precisa ser público e ter investimento no quadro de funcionários e subsídio
linhas
estatal para manter a qualidade aos usuários...e isso inclui investimento em
infraestrutura, sistema (sinalizações), aquisição de novos trens e realização de novas
linhas....
Serve para Metrô e CPTM....
expansão, modernização e operação das Priorizar e destravar recursos para as obras metroviárias que já em estão em
linhas
andamento e/ou atrasadas (Linha 2-Verde, Linha 6-Laranja, Linha 15-Prata e 17Ouro) para agilizar suas entregas e consequente benefício para a população
TRENS METROPOLITANOS (CPTM)
expansão, modernização e operação das A região metropolitana de São Paulo necessita de um melhor transporte público para
linhas
promover o desenvolvimento econômico e melhora da qualidade de vida da
população e meio ambiente.
expansão, modernização e operação das Minha solicitação é sobre a Linha 10 Turquesa da CPTM. Onde poderá mi próximo
linhas
orçamento estar a reforma de estações da linha como também a segregação da via
de trens de passageiros e carga entre as estações Mooca e Guapituba, onde as
estações entre estás deveram ter plataforma central utilizando as existentes sentido
Brás e a construção da estação terminal Rio Grande da Serra integrada ao terminal
urbano do município, que está sendo construído.
melhoria da qualidade dos serviços de
a CPTM precisa de grandes investimentos para melhorar o sistema de sinalização e
transporte coletivo (ferroviário e
controle de trens, energia/subestações. Há diversos contratos suspensos por falta de
metroviário)
previsão orçamentária. Se os contratos fossem retomados poderia haver uma
melhora significativa no serviço à população. Por atender extremos da cidade de SP,
milhares de pessoas seriam beneficiadas com a redução do tempo de viagem com a
retomadas destes contratos.
Trens Intercidades
Precisamos investir em malha ferroviária em todo o Estado. Precisamos ter linha
ferroviária de uma ponta a outra do Estado com tecnologia de ponta e acessível a
toda população.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cursos, treinamento e palestras
dcxzxzzxzxxzc
Serviços de prestação jurisdicional
Os servidores do Tribunal de Justiça necessitam de condições justas de trabalho,
com reajuste dos vencimentos, mais nomeações de servidores
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
Informe sua demanda prioritária
zx\zxx\zz\xzx\
TURISMO
INFRAESTRUTURA
Divulgação de destinos turísticos
Dar mais valor ao patrimônio e cultura paulista. Precisamos exportar produtos como
a cachaça, feijoada, rapadura. Há um potencial enorme de exportação que não
aproveitamos. Cobrar e taxar bem eventos importantes como carnaval dos
estrangeiros.
Divulgação de destinos turísticos
Projeto de divulgação do novo vale do anhanguabau através de publicidade, eventos
culturais e shows.
melhoria na segurança do local, tratamento humanizado para os moradores de ruas
para que eles consigam se ressocializar e a imagem do centro de São Paulo seja
melhorada.
RM SOROCABA
DEFENSORIA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E
GRATUITA
Atendimento jurídico
Precisa ampliar atendimento da defensoria
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ÁGUA
Bacias Hidrográficas / Abastecimento
Os trens intercidades da EMTU apresentam valores altos na passagem e poderia ser
maiores, especificamente o modelo sanfonado, pois grande parte do trajeto é via
rodovia. Deveria ter um modelo similar ao da cidade de SP.
ESGOTO
Bacias Hidrográficas / Abastecimento
JUSTIÇA E CIDADANIA
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
(CAMPO E CIDADE)

Precisa destinar recurso para tratar o esgoto da cidade, nesta gestão já temos visto o
sucesso na questão água através do gerenciamento da SABESP.

Proteção e defesa dos direitos humanos
RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL
NORTE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FOMENTO À CULTURA
Economia Criativa
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(TRABALHO)
PROGRAMA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
Ensino Técnico (ETEC) e Tecnológico
(FATEC)

Restabelecimento da pesquisa na UPD em Agricultura Ecológico de São Roque,
bem como a difusão do conhecimento agroecológico para as demais regiões do
Estado de São Paulo através do Programa São Paulo Orgânico.

#JacareiCriativa

Implantação de cursos de perfil industrial na ETEC e na FATEC de Jacareí.
Jacareí é uma cidade de perfil industrial. Porém, há carência na oferta de cursos de
nível técnico e tecnológico voltados para a demanda da indústria, o que gera
menores oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal para os jovens em
especial. Hoje, não há, por exemplo, opção de curso técnico em mecânica ou
eletroeletrônica gratuitos em Jacareí, prejudicando os mais carentes e
desempregados, sem condições de pagar mensalidade. Por ser uma cidade com
muitas indústrias, é importante ampliar a oferta de estudo para qualificar a mão de
obra local e atrair novos investimentos para a cidade.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
Bom Prato

Implantação de unidade do Bom Prato em Jacareí.
Há vários existe o pedido de implantação de unidade do Bom Prato em Jacareí. A
cidade de Jacareí, embora seja um município industrial, possui uma população
carente e de menor renda significativa, que poderia ser beneficiada com a
implantação do serviço, visando fornecer refeições baratas e de qualidade para a
população, inclusive as pessoas que infelizmente vivem nas ruas.
Jacareí atende todas as condições para receber uma unidade, inclusive tendo
população relevante, cerca de 235 mil habitantes. Além disso, a pandemia fez muitas
pessoas perderem seus meios de subsistência. Nesse ponto, o Bom Prato seria de
grande valia para a população em situação de vulnerabilidade.

HABITAÇÃO
MORADIAS
provisão de moradias (Casa
Construção de unidades habitacionais em Jacareí
Paulista/Morar Bem Viver Melhor/CDHU)
Jacareí tem um grande déficit habitacional, possivelmente o maior do Vale do
Paraíba, acima de 10 mil pessoas na fila de espera por um lar. Porém, não há
nenhum programa de construção de novas moradias populares na cidade,
agravando o problema. Seria importante algum projeto, via Casa Paulista ou CDHU,
que permitisse a construção de um conjunto habitacional para amenizar um pouco o
problema e dar dignidade para várias famílias.
revitalização de áreas centrais e
Retomada da obra de ligação entre as Rodovias Geraldo Scavone (SP-66) e Nilo
urbanização de favelas
Máximo (SP-77), via Avenida do Cristal, em Jacareí, paralisada desde 2015.
Justificativa:
Existe um intenso tráfego de carretas visando atender as empresas da região,
incluindo de grande porte, como a Cebrace (Grupo Saint-Gobain) e a Latapack-Ball.
Por conta da paralisação das obras, dezenas de carretas acabam tendo de cortar por
dentro de bairros residenciais, gerando dificuldades para as empresas escoarem sua
produção, além do risco de acidentes nos bairros do entorno, como Cidade Salvador,
Jardim Santa Marina e Parque Califórnia, onde há escolas, creches e o Hospital São
Francisco de Assis, de importância regional no Vale do Paraíba.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
Rodovias estaduais

Retomada da obra de ligação entre as Rodovias Geraldo Scavone (SP-66) e Nilo
Máximo (SP-77), via Avenida do Cristal, em Jacareí, paralisada desde 2015.
Justificativa:
Existe um intenso tráfego de carretas visando atender as empresas da região,
incluindo de grande porte, como a Cebrace (Grupo Saint-Gobain) e a Latapack-Ball.
Por conta da paralisação das obras, dezenas de carretas acabam tendo de cortar por
dentro de bairros residenciais, gerando dificuldades para as empresas escoarem sua
produção, além do risco de acidentes nos bairros do entorno, como Cidade Salvador,
Jardim Santa Marina e Parque Califórnia, onde há escolas, creches e o Hospital São
Francisco de Assis, de importância regional no Vale do Paraíba.

SAÚDE
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE

Construção e reforma de unidades
hospitalares e ambulatoriais

Implantação de Maternidade Referência no Litoral Norte
Hoje, temos uma lacuna grande no atendimento neo-natal e maternal no Litoral
Norte. Praticamente todos os casos graves das cidades do Litoral Norte
obrigatoriamente são transferidos para São José dos Campos ou Jacareí,
especialmente para a maternidade do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí,
que já possuí sua própria demanda local, sendo a única maternidade pública de
Jacareí, tendo ainda de cobrir eventuais falta de vagas em São José dos Campos.

Construção e reforma de unidades
hospitalares e ambulatoriais

Leitos hospitalares

Nesse sentido, até para evitar deslocamentos longos em situações que demandam
resposta mais urgente, é importante ter um equipamento de referência para as
cidades do Litoral Norte.
Implantação de um AME em Jacareí
Jacareí possuí demanda reprimida em procedimentos de média complexidade e a
implantação do AME traria melhoria nesse atendimento. Além disso, uma unidade do
AME aliviaria a demanda na unidade de São José dos Campos.
Ampliação de leitos hospitalares e recursos para tratamento de câncer no Vale do
Paraíba
Toda semana, centenas de pacientes tem de deixar o Vale do Paraíba em direção a
outras regiões em busca de atendimento para tratamento oncológico, por conta da
falta de recursos e leitos para câncer no Vale do Paraíba, gerando sofrimento para
os pacientes e suas famílias. Temos grandes lacunas de atendimento,
especialmente no Vale Histórico e no Litoral Norte, que tem nas cidades de Jacareí e
São José dos Campos sua referência de atendimento.
Por conta disso, é necessário propiciar atendimento oncológico no recém-inaugurado
Hospital Regional do Litoral Norte e ampliar a estrutura de atendimento em Jacareí e
Guaratinguetá.

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA
SAÚDE
Hospitais Filantrópicos/Santas Casas

Aumento no repasse de verbas para o Hospital São Francisco de Assis e ajuda de
custeio para a Santa Casa de Jacareí.
O Hospital São Francisco de Assis é um hospital de importância regional no Vale do
Paraíba, sendo a referência de atendimento neonatal, oncológico e de nefrologia na
rede pública não somente de Jacareí e municípios menores do entorno, como
especialmente para as cidades do Litoral Norte. Porém, o hospital passa por
dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia do Coronavírus.
Por sua vez, a Santa Casa de Jacareí, referência do atendimento na rede pública de
Jacareí e outros municípios como Santa Branca e Igaratá, passa por conhecidas
dificuldades financeiras, colocando em risco sua própria existência de 170 anos.

SEGURANÇA PÚBLICA
BOMBEIROS
construir, reformar e ampliar as unidades Construção de uma segunda base do Corpo de Bombeiros em Jacareí
de segurança pública
Justificativa
Jacareí é uma cidade que tem um eixo urbano extenso, muito adensada na área
central e que é dividida em duas por conta do Rio Paraíba do Sul. Por conta disso,
por termos apenas 1 base na cidade, os bombeiros tem dificuldades para atender
ocorrências em áreas mais afastadas do município. Além disso, Jacareí tem 235 mil
habitantes e até por esse porte e para oferecer uma melhor cobertura da cidade e
municípios vizinhos menores próximos, como Santa Branca, Igaratá e Guararema,
seria interessante ter uma segunda base dos bombeiros em Jacareí.
POLÍCIA MILITAR
construir, reformar e ampliar as unidades Ampliação do efetivo policial da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual
de segurança pública
O Vale do Paraíba infelizmente figura em destaque, liderando a maioria dos
indicadores de criminalidade no interior e possuí a maior taxa de homicídios por 100
mil habitantes do Estado de São Paulo. Nessa esteira, temos Jacareí, que possuí
indicadores elevados de criminalidade e de homícidios, sendo necessário o aumento
do efetivo policial para patrulhamento.
Além disso, Jacareí é uma das cidades em São Paulo com maior incidência de roubo
de cargas, sendo importante o aumento de efetivo policial para coibir esse tipo de
crime.
TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS
SOBRE PNEUS (EMTU)

expansão, modernização e operação das Implantação de um BRT entre Jacareí e São José dos Campos
linhas
Justificativa
Jacareí e São José dos Campos, além de serem as cidades com maior
deslocamento intermunicipal no Vale do Paraíba, figuram entre as cidades mais
conurbadas no interior paulista. Porém, a estrutura de transporte intermunicipal entre
as cidades é insuficiente para a demanda, com ônibus circulando lotados,
especialmente na Linha 5114 (Jacareí/São José dos Campos - Via Dutra). Por conta
disso, além de melhorias no sistema de transporte intermunicipal, com ampliação de
horários, é preciso implantar um novo modal de transporte que seja capaz de
atender a essa demanda existente.
expansão, modernização e operação das Realização de licitação no transporte intermunicipal do Vale do Paraíba
linhas
Hoje, convivemos com uma licitação no transporte intermunicipal datada de 1989, o
que gera graves distorções no atendimento intermunicipal e metropolitano, pela
oferta insuficiente de linhas. Não temos linhas diretas entre Jacareí e as cidades do
Litoral Norte, sendo que Jacareí é a referência neonatal e oncológica para essas
cidades. Não temos linhas entre Jacareí e Caçapava/Taubaté, assim como não há
linha direta entre Aparecida e Lorena. É preciso corrigir tais distorções e propiciar um
serviço mais amplo para os usuários e a população em geral.

