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Comentários por Região, Área, Demanda específica e prioritária
Demanda Prioritária
AU PIRACICABA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Melhoria da infraestrutura urbana
Melhoria da infraestrutura urbana
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL
outros

Comentário

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.
precisamos ampliar , duplicar e pavimentar diversas vias

O município tem demanda de violação de direitos em todos os segmentos,
principalmente de crianças e adolescentes. As vítimas são novamente violadas pelo
Estado por não haver uma equipe multidisciplinar para trabalhar as demandas dos
usuários.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ÁGUA
Ligações/coleta/tratamento
Rio das pedras mantém um crescimento populacional constante nos últimos anos, a
abertura de residenciais, especificamente, se intensificou nos últimos 10 anos,
contudo a infraestrutura de Coleta, Tratamento e armazenamento de água não
acompanhou em ritmo adequado. Em esgoto não há tratamento. São demandas
urgentes.
Recuperação e conservação
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPROMETIDO DIFICULTA, ALÉM DA
QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS , O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL NAS EMPRESAS EXISTENTES E NAQUELAS
QUE PODERIAM AQUI SE INSTALAR
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR
Vigilância animal e vegetal
Acredito que o atendimento melhor já parte da valorização do profissional que faz o
atendimento, tanto de maneira remunerativa como de maneira a criar ambiente de
trabalho onde possa ter as mínimas condições que hoje é muito precária.
GOVERNO
GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Capacitação de agentes públicos e
A capacitação demanda reconhecimento. Isso implica em política de valorização
voluntários
baseada em reforma do sistema atual de carreiras. Proponho a verticalização das
carreiras da Lei Complementar 1080/08, fundindo todas as existentes em uma só,
com três níveis de escolaridade, mantendo o requisito mínimo de nível médio.
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ÁGUA
outros
Sem comentários.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
fiscalização ambiental
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.
ESGOTO
Sanebase (Saneamento Básico)
Sem comentários
MANANCIAIS/VÁRZEAS
Recuperação e conservação
Sem comentários.
MONITORAMENTO AMBIENTAL
fiscalização ambiental
A fiscalização ambiental é importantíssima para a proteção da fauna silvestre.
Infelizmente, não basta a lei. Ainda há muitas pessoas sem consciência da
importância do ambiente e do quanto as atitudes dos humanos podem prejudicar a
vida dos animais. Do extremo representado pelas caçadas até o descarte irregular
de lixo, tudo isso afeta a vida silvestre.
Só pude escolher uma opção, mas como escrevi em outro tópico, espero do governo
do Estado iniciativas para proteger também os ditos animais de consumo, proibindo
o cruel embarque de cargas vivas. E mais programas para a proteção dos animais
domésticos.

outros
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização

RA ARAÇATUBA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGRONEGÓCIO
Vigilância animal e vegetal

Vigilância animal e vegetal

RA BARRETOS
SEGURANÇA PÚBLICA
BOMBEIROS
construir, reformar e ampliar as unidades
de segurança pública
RA BAURU
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária

Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária
AGRONEGÓCIO
Vigilância animal e vegetal

RA CAMPINAS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR
Vigilância animal e vegetal
INFRAESTRUTURA
Vigilância animal e vegetal

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Governantes, vamos nos centrar melhor no monitoramento da dengue, prevenção
ainda é a melhor e mais barata opção.

Eu digo com muita tristeza o seguinte que tenho vergonha do país que vivo e nasci,
pois é uma vergonha saber que vivo em um país milionário, e tenho que viver
lembrando as defasagens e pobreza que há em todas as áreas, infraestrutura,
manutenção de equipamentos como Metrô e CPTM, ensino público, saúde. o minimo
que nossa constituição diz que temos direito de uma forma digna. E este minimo não
temos, mas a cada dia mais nosso salário fica defasado por conta de tantos imposto
que pagamos. Para que vocês colocam termomitro de imposto espalhado nas ruas
de São Paulo, uma forma de dizer o quanto vocês não nós respeita?
Lembrando que só moro aqui ainda porque só pobre, caso contrario já teria saído,
pois não posso amar um país que não me respeita como cidadão Brasileira.

É com grande preocupação para nosso Estado e consequentemente para o nosso
País que deve ocorrer o fortalecimento do sistema de defesa sanitária animal, a
medida que atualmente ocorre a negativa repercussão mundial com enormes
prejuízos econômicos e desarranjos sociais nos países/blocos que apresentam
ocorrência de doenças como a peste suína clássica e a influenza aviária.
Preocupação ainda com a questão da vigilância sanitária animal, visto que
atualmente no Brasil avança a retirada da vacina contra febre aftosa, o que aumenta
o risco de reintrodução dessa desastrosa enfermidade que historicamente traz
enormes prejuízos econômico com relevante repercussão social.
Que as demandas e recursos direcionados à área sejam baseadas em
apontamentos e relatórios TÉCNICOS e não políticos direcionados a lóbis de
empresas e associações que não visam a produção com a devida segurança
sanitária.

O investimento em Fiscalização e segurança sanitária, em prevenção de doenças, é
primordial para a sociedade.

Diversas doenças podem ser transmitidas por alimentos de origem animal.
Atualmente a grande maioria dos estabelecimentos registrados no Serviço de
Inspeção do Estado de São Paulo (SISP) não possui a menor condição de manipular
os alimentos. A presença de fiscais dentro dos estabelecimentos que realizam abate
de animais é exigida na legislação vigente (DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO
DE 2017 - Art. 11. A inspeção federal será instalada em caráter permanente nos
estabelecimentos de carnes e derivados que abatem as diferentes espécies de
açougue e de caça). Entretanto, essa exigência não é cumprida em nenhum
estabelecimento registro no SISP / Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Sem investimento na Secretaria de Agricultura não haverá condições de melhorar a
qualidade dos produtos paulistas.
A Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial de Saúde Animal
impõem requisitos a serem cumpridos pelos países exportadores. Com o
sucateamento do serviço de defesa sanitária, o estado de São Paulo pode vir a
sofrer graves impactos econômicos em breve, além do risco de transmissão de
doenças à população, como a raiva e a tuberculose.

Fortalecimento da Coordenadoria de Defesa Agropecuária para que se possa ter
garantia sanitária dos produtos que saem e que entram no Estado de São Paulo.
ESTAMOS PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA CONTRA FEBRE
AFTOSA E VARIA ETAPAS PRECISAM SER RESPEITADAS E ENTRE ELAS UM
NÚMERO MINIMO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A NOVA DEMANDA. O
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATUAL DA DEFESA AGROPECUÁRIA É
INSUFICIENTE E MAU DISTRIBUÍDO NO ESTADO NOS JÁ OBTIVEMOS UMA
NOTA 01 NA AVALIAÇÃO DO MAPA E CORREMOS O RISCO DE TER
NOVAMENTE OUTRA NOTA 01 E SÃO PAULO JÁ FOI APONTADO VARIAS
VEZES COMO SERVIÇO DE EXCELÊNCIA EM VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA E
ESTAMOS NECESSITANDO URGENTE DE UM CORPO TÉCNICO MAIOR PARA
ATENDER ESSA GRANDE DEMANDA DE FISCALIZAÇÃO QUE VAI SER
IMPLANTADA COM A RETIRADA DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA.

Melhoria da infraestrutura urbana

Melhoria da infraestrutura urbana
Melhoria da infraestrutura urbana
GOVERNO
REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Gerenciamento de obras e serviços
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização
SAÚDE
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
AME (Ambulatórios Médicos de
Especialidades)
Hospitais Filantrópicos/Santas Casas
RA CENTRAL
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Vigilância animal e vegetal
Vigilância animal e vegetal
RA FRANCA
SAÚDE
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Construção e reforma de unidades
hospitalares e ambulatoriais
RA ITAPEVA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária
INFRAESTRUTURA
Melhor Caminho

Os pedidos do Município foram devidamente apresentados na audiência realizada no
dia 02 de agosto em Campinas.
Trata-se do Ofício SG nº 209/2019 onde solicitamos:
- Implementação do anel viário;
- melhorias e reformas em seis acessos da Rodovia Washington Luiz e de três novos
acessos e travessias.
- Reforma do Instituto Adolfo Lutz e
- Reconstrução da Ponte do Rio Quilombo.
Pavimentação Asfáltica, Vicinal Poletti - dimensão de 1 km
Recape Bairro Vila dos Aposentados

O Governo do Estado precisa descentralizar mais recursos para os municípos para
atender as reais necessidades da população.

Sem comentários.

Implantação de AME Cirúrgico no Município de Aguaí
Implantação de Ame CIRÚRGICO, MUNICÍPIO DE AGUAÍ

Importante para ocupar espaço na guerra comercial entre EUA e China.
Mais investimentos em internet, estrutura, equipamentos e salários. Infraestrutura
atual diminui a velocidade ou impossibilita o atendimento das demandas.

Desde já agradeço pela atenção.

solicitamos providencias com abate clandestino na região
Poderia socorrer os municípios com estradas rurais com mais de 500 km, fornecendo
máquinas (motoniveladora , carregadeira e retroescavadeira (verbas).

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Melhoria da infraestrutura urbana
sem comentários
RA MARÍLIA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Certificação de qualidade e fiscalização
contratação de funiconarios e valorização dos mesmos
sanitária
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Resíduos Sólidos
Governo auxiliar mais a gestão de resíduos, limpeza pública, infraestrutura para
conscientização, fiscalização, preservação e ações de educação ambiental.
Desenvolvimento para geração de renda aos catadores, prioridade no gerenciamento
de resíduos através dos consórcios intermunicipais, aplicações mais efetivas de
apoio às secretarias que gerenciam os resíduos, limpeza pública, para maior
geração da economia do município e também garantir saúde pública, evitando
proliferação de vetores
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
capacitar e desenvolver os profissionais Contratação de Efetivo e melhor salário.
da área
TURISMO
INFRAESTRUTURA
Certificação/qualificação
PRECISAMOS INTEGRAR OS MUNÍCIPES PARA FREQUENTAR ESPORTES
COM ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS, E DESTE MODO, TERMOS
QUALIDADE DE VIDA.

RA PRESIDENTE PRUDENTE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Vigilância animal e vegetal
AGRONEGÓCIO
Vigilância animal e vegetal
TECNOLOGIA E PESQUISA EM
AGRICULTURA
Institutos de Pesquisa
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(TRABALHO)
EMPREGO E RENDA
Frentes de Trabalho
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
outros

OS GOVERNANTES (DEPUTADOS SENADORES E GOVERNADORES ) DEVEM
TRABALHAR PARA MELHORAR A VIDA DA POPULAÇÃO E NÃO SÓ A VIDA
DELES!
Que os recursos direcionados a área sejam gastos com embasamento em relatórios
técnicos.
Os Institutos de Pesquisa estão muito distantes dos produtores de nossa região e
preocupados com seu entorno (Campinas). As unidades regionais de pesquisa
precisam ter maior apoio da Secretaria de Agricultura (descentralização).

As cidades ao redor de panorama necessita de empresas.
Capacitação profissional.

Que os professores tenham reajuste salarial pra melhorar uma educação pública no
estado de SP.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
capacitação e formação de pessoal na
Capacitação dos moradores da Vila Operária e Adjacências sobre a questão do lixo
área ambiental
descarte correto. cidade Presidente Prudente.
Projetos de Educação Ambiental
Na minha visão, só vamos conseguir diminuir os impactos sob o meio ambiente
causados pelo homem através da educação básica de nossas crianças. Eles
precisam aprender a respeitar os espaços urbanos sem jogar lixo nas rodovias, não
sujar as ruas do bairro, descartar corretamente os lixos doméstico, aprender a
reciclar etc...
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
outros
Nossas rodovias estão sobrecarregadas com caminhões de combustivel, cimento,
calcário, fertilizantes, que poderia e deveria estar sendo transportado sobre trilhos.
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
construir, reformar e ampliar as unidades O prédio da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente, é antigo e tem
de segurança pública
apresentado vários problemas de manutenção, devido ao seu estado geral o imóvel
necessita de ampliação e reforma total, visando adequá-lo as necessidades atuais,
acessibilidade, sustentabilidade, segurança orgânica, para o desenvolvimento das
atividades de Polícia Judiciaria e satisfação do interesse público. Com essas
considerações, solicito a Vossa Excelência, a inclusão no orçamento do Estado de
São Paulo, a partir de 2020 de previsão de despesa de investimento no prédio que
atualmente abriga a Delegacia Seccional de Policia de Presidente Prudente, na
ordem R$ 12.298.027,40 (doze milhões duzentos e noventa e oito mil vinte e sete
reais e quarenta centavos).
construir, reformar e ampliar as unidades REFORMA DO PRÉDIO DO DEINTER 8 PRESIDENTE PRUDENTE. PROCESSO
de segurança pública
JÁ ESTÁ PRONTO AGUARDA APENAS LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA
EXECUÇÃO.
construir, reformar e ampliar as unidades Reforma do prédio Sede do DEINTER 8 Presidente Prudente. O processo já se
de segurança pública
encontra pronto, aguardando liberação de verba para licitação e execução.
RA REGISTRO
GOVERNO
REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E
CIDADANIA
Assistência médica ao servidor público
Melhoria no atendimento ao servidor público pelo Iamspe na minha Região, o Vale
do Ribeira. O Hospital São João já não está atendendo muitas especialidades pelo
Iamspe.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização
A DE GRANDE URGENCIA AS AMPLIAÇÕES DESTA ESTRADA 165,163
POIS JA TIVEMOS MAIS DE 15 ACIDENTES COM VITIMAS E COM
MORTES ISSO VEM ACONTECIMENTO A MAIS DE 2 ANOS VEM
ACONTECENDO ESTES ACONTECIMENTOS DIA A DIA
TURISMO
INFRAESTRUTURA
Obras e organização de eventos turísticos Necessitamos com urgência de mais investimentos no Turismo, pois o nosso
município possui grande parte de seu território de Mata Atlântica e de área de
Preservação Ambiental, o que dificulta a instalação de Indústrias que fariam o
Município gerar empregos e rendas e o investimento no Turismo seria uma espécie
de indústria limpa sem poluir o meio ambiente e consequentemente iria desenvolver
não só o nosso município mas também a nossa região do vale do Ribeira.

RA RIBEIRÃO PRETO
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária

AGRONEGÓCIO
Aperfeiçoamento e formação de
profissionais da área
Vigilância animal e vegetal
RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária

AGRONEGÓCIO
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária

Vigilância animal e vegetal
FAZENDA E PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
Orçamento e Plano Plurianual
RM BAIXADA SANTISTA
MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO PÚBLICO
Informe sua demanda prioritária
RM CAMPINAS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Certificação de qualidade e fiscalização
sanitária

ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR
Melhor Caminho
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Construção e reforma de prédios
escolares
HABITAÇÃO
MORADIAS
habitação de interesse social

Diversas doenças podem ser transmitidas por alimentos de origem animal, como
teníase, brucelose, tuberculose, salmonelose, colibacilose. A ausência de inspeção
dos produtos de origem animal (situação atual em SP) coloca 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/fantasticomostra-falta-de-higiene-em-abatedouros-e-abate-cruel-dos-gados.html)
teste
As atividades de vigilância são o pilar para o controle, erradicação e prevenção das
doenças que acometem os animais de peculiar interesse do Estado.

Aperfeiçoar a segurança alimentar, certificação fitossanitária, rastreabilidade e
aplicação correta de agrotóxicos.
Na atualidade há uma grande preocupação de técnicos e consumidores de produtos
de origem animal quanto ao uso de insumos e seus limites máximos permitidos, bem
como sua origem. A desburocratização é o caminho para que a rastreabilidade seja
implementada de fato, para se chegar aos verdadeiros produtores e identificar
possíveis irregularidades na comercialização de insumos e na própria producao.
Conforme item anterior assinalado a certificação de propriedades através de
auditorias/fiscalização é uma quimera para a maioria dos produtores rurais, embora a
Coordenadoria de Defesa Agropecuária já disponha de processos de certificações
para diversas enfermidades, tanto na área animal quanto na vegetal, mas vejo um
certo ceticismo do produtor se essa necessidade não for uma obrigação, como por
exemplo, se qualificar para exportar. Essa é uma visão bastante estreita na minha
concepção, pois tais procedimentos trará segurança alimentar para toda a
população.
A vigilância sanitária animal e vegetal proporciona condições para a garantia de
qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, valorizando estes produtos,
dando segurança aos consumidores e abrindo mercados.

Aumentar a porcentagem do orçamento da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento para 1,5%;

cada real investido em fiscalização tem retorno garantido, e é o unico orgao publico
que tem autonomia para peitar os grandes

Diversas doenças podem ser transmitidas por alimentos de origem animal, como
cisticercose, brucelose, tuberculose, salmonelose. A grande maioria dos
estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo
(SISP) não possui condição de manipular os alimentos.
A presença de fiscais dentro dos estabelecimentos que realizam abate de animais é
exigida na legislação vigente (DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017 Art. 11. A inspeção federal será instalada em caráter permanente nos
estabelecimentos de carnes e derivados que abatem as diferentes espécies de
açougue e de caça). Entretanto, essa exigência não é cumprida em nenhum
estabelecimento registro no SISP / Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
temos uma importante oportunidade de exportar para Europa com acordo comercial,
no entanto precisamos fortalecer as certificações para acessar o mercado comum
europeu

O Município necessita de ampliar suas escolas de ensino fundamental bem como
construir mais 02 novas escolas.

O Município necessita de mais de 1.000 unidades habitacionais de interesse social
para ser destinada à população de baixa renda.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS
PELO FEHIDRO
Empreendimentos financiados pelo
o Município depende de recursos do FEHIDRO para tratar 100% seu esgoto.
FEHIDRO
ENCHENTES
Empreendimentos financiados pelo
Necessita de investimentos para solução do problema de enchente no Ribeirão dos
FEHIDRO
Toledos, altura do Jardim Conceição e investimento para construção do piscinão no
Jardim São Fernando, para amortizar as cheias.
JUSTIÇA E CIDADANIA
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
(CAMPO E CIDADE)
construção, ampliação e reformas de
Como advogada militante nesta comarca, creio que a cidade mereça um novo
Fóruns
prédio, com instalações dignas para atender a comunidade de forma efetiva.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
ampliação, duplicação e modernização
necessitamos de infra estrutura destinada ao município que contemple : duplicação
de estradas, asfalto nas vicinais .
SAÚDE
ATENDIMENTO BÁSICO
outros
La medicina cura al hombre
La Medicina veterinaria cura a la humanidad
Louis Pasteur
Rumo a Saúde unica começando com um sistema de atendimento básico para os
cães e gatos
Eduardo Chaib
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Exames de Diagnósticos
Hospitais Filantrópicos/Santas Casas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Informe sua demanda prioritária

Os exames e cirurgias de alta complexidade precisam de apoio do Estado para que
sejam realizados com a verba estadual, conforme competência definida na legislação
vigente.
Com a contruçao de hospitais filantropicos alem do poder publico centralizar os
atendimentos e dar uma melhor qualidade de vida a populaçao ira reduzir os
disperdiços e os custos serao reduzidos e sobrara mais verbas para o estado investir
em outras areas e melhora a qualidade doos proficionais.

Gostaria de uma atenção a mais em nosso município, que os governadores e toda
a gestão olhasse para as nossas necessidades pois estamos sozinhos nessa luta
por nossos direitos.

RM SÃO PAULO
CASA CIVIL
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Projetos dos Fundos de Desenvolvimento Manutenção e ampliação dos recursos do FUMEFI
Metropolitano
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(TRABALHO)
EMPREGO E RENDA
bolsas auxílio
educação
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENFRENTAMENTO À EXTREMA
POBREZA
Ação Jovem
É preciso atenção especial aos jovens das periferias, realizando atividades de
inserção na sociedade, dando a eles a oportunidade de participação efetiva.
Realização de projetos sociais de incentivos na área da educação, esporte, cultura e
respeito à vida humana.
PROTEÇÃO SOCIAL
São Paulo Amigo do IDOSO: Centro Dia No distrito somos o único trabalho que desenvolve ações com idosos, com fila de
e Centro de Convivência
espera para abrir outro serviço
GOVERNO
REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Prodesp
Fazer uma auditoria dos funcionários contratados pela Prodesp que prestam serviços
nos órgãos de Governo.
HABITAÇÃO
MORADIAS
reassentamento habitacional de riscos e Reativação da política minha casa minha vida ou outro nome que queiram dar.
favelas
Importante para evitar a verticalizaçao das comunidades/favelas que vem ocorrendo
sem qualquer tipo de fiscalização do poder público. Vide oaraisopolis
regularização fundiária de interesse
Necessário a i instituição da Segurança Pública com a instalação da Guarda
habitacional
Municipal, bem como um estudo aprofundado no que tange à regularização fundiária
e parcerias que possam atender a defasagem de moradias para a população de
baixa renda.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Resíduos Sólidos
MONITORAMENTO AMBIENTAL
avaliação e mapeamento de áreas de
risco
conservação e manutenção de parques
urbanos

SAÚDE
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Mobiliários e Equipamentos médicohospitalares
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
outros

suporte administrativo e de pessoal
RM SOROCABA
HABITAÇÃO
MORADIAS
habitação de interesse social
RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL
NORTE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
Vigilância animal e vegetal

ESPORTES
COMPETIÇÃO E RECREAÇÃO
Construção e reforma

Colocar lixeiras nas ruas de perdizes e região.
É necessário parceria entre os diversos órgãos de segurança e fiscalização para
evitar ocupação e loteamento irregular de áreas de preservação
É por meio da manutenção de seus parques e áreas verdes que o Estado age como
agente multiplicador da proteção ao meio ambiente. Criar parcerias com a iniciativa
privada tendo por foco a proteção ao meio ambiente e não a exploração econômica,
como se tem percebido com os recentes editais de licitação para gestão com fins
lucrativos. O

Hospital estaconstruido , foi inaugurado, porem ñ esta atendente a população porque
nao foi equipado ainda.

Efetividade de policiamento preventivo nas ruas;
Foco em áreas mais críticas e menos favorecidas por políticas de segurança pública;
Polícia cívil e principalmente a policia militar mais humana, menos hostil à
população;
Ampliar o efetivo da polícia militar em Francisco Morato e região.

Mais programas de casas populares para pessoas de baixa renda ou sem até
mesmo sem renda, pessoas desempregadas e que não tem como comprar a casa
própria.

Precisa-se fortalecer a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, permitindo que haja
um incremento nas atividades de vigilância para doenças de peculiar interesse do
Estado, agindo desta forma preventivamente. Pois havendo qualquer doença de
interesse do Estado, acarretará prejuízos a todos envolvidos e mostrará a fragilidade
do Estado.

A Quadra de Esportes localiza-se em um local muito carente da cidade de Taubaté e
a cobertura da quadra irá gerar mais qualidade nas atividades físicas e novas
atividades esportivas poderão ser realizadas na área.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
MANANCIAIS/VÁRZEAS
outros
Atualmente com a retirada de água do Rio Paraíba para abastecimento da Grande
São Paulo, O risco de Alagamento nas regiões de Várzea é muito pequeno, sendo
assim, essas áreas poderiam ser utilizadas para instalação de Industrias, habitação e
mineração.
LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SISTEMA RODOVIÁRIO
reformas e construção
Pavimentação da Estrada Municipal Oscar Francisco de Sales e da Estrada
Municipal José Francisco Alvarenga interligando Caçapava aos municípios de São
José dos Campos e Taubaté
serviços de conservação e manutenção
Reforma e Manutenção da rodovia do Livro (Caçapava-Monteiro Lobato)
TRANSPORTES METROPOLITANOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS
SOBRE PNEUS (EMTU)
Corredores Metropolitanos
O Estado poderia ser parceiro do projeto Linha Verde de Sao José dos Campos e
estende-lo aos municípios de Taubaté, Jacareí e Caçapava.

