
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 

Lei Orçamentária Anual                         
LOA 2022  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
 

LOA 2022



  
 

 

Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de 

Projetos, Orçamento e Gestão realizou, no período de 11 a 25 de junho, 

Audiência Pública Eletrônica visando subsidiar a elaboração do Projeto 

da Lei Orçamentária Anual – LOA para 2022. 

Inseridas nos processos de planejamento governamental, a Audiência 

Pública Eletrônica – LOA 2022, realizada através do Portal 

http://www.audienciasdoorcamento.sp.gov.br e nas páginas do Governo 

http://www.saopaulo.sp.gov.br e desta Secretaria 

http://www.projetos.sp.gov.br proporcionou à sociedade oportunidade de se 

manifestar quanto aos Programas de Governo que julguem mais adequados 

ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

As escolhas e sugestões apresentadas no decorrer do processo de consulta 

aprofundaram o conhecimento das potencialidades e desafios das diferentes 

porções do território paulista e foram organizadas e tabuladas em 

Relatórios Regionais e Setoriais. 

 

Julho / 2021 
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Síntese dos Resultados   

Audiência Pública Eletrônica – LOA 
2022 

 

 

Data:  11 a 25 de junho 

Total de participantes: 246       

Total de votos: 651 

 

 



 

 

 

Regiões com o maior número de votos: 

 RM São Paulo – 233 (35,79%) 

 Estado de São Paulo 231 (35,48%) 

 RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 36 (5,53%) 

 

Votos por Objetivos Estratégicos (mais votados): 

 Saúde Pública Integrada com modernas tecnologias e amplo acesso: 87 

(13,36%) 

 Educação de qualidade, inclusiva e transformadora buscando o 

desenvolvimento pleno: 84 (12,90%) 

 Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo 

sustentável: 76 (11,67%) 

 

Demais Áreas / Programas de Governo (mais votados) 

 Tribunal de Justiça: 56 (8,60%) 

 Assembleia Legislativa: 25 (3,84%) 

 Ministério Público: 7 (1,08%) 

 

Itens mais votados – Programa de Metas e Demais Áreas / Programas de 

Governo (Geral): 

 Outros: 92 

 Conciliação e mediação de conflitos TJ: 45 

 Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural: 20 

 Prevenção, gestão e fiscalização sanitária: 13 

 Sistema de Transportes (gestão integrada): 10 

 

Itens mais votados – Programa de Metas: 

 Programa saída da população em situação de rua “Contratualização por 

Resultado” (disponibilizar para os municípios): 9 

 Vacinar contra COVID 19: 6 

 Tecnologia e Modernização Pedagógica nas Escolas – (implantar Metodologia 

INOVA): 6 

 Telemedicina e Teleatendimento – “Multisaúde” – (implantar): 5 

 Unidades de Saúde - (reformar e equipar): 5 



 

 

 

Itens mais votados – Demais Áreas / Programas de Governo: 

 Conciliação e mediação de conflitos TJ: 45 

 Outros: 24  

 Sessões legislativas: 6 

 Conciliação e mediação de conflitos TCE: 4 

 Serviços de prestação jurisdicional: 4 

 

 

 

 

Nota Técnica: 

 

Para realização da Audiência Pública Eletrônica – LOA 2022 adotou-se como base 

metodológica os Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual 2020 – 2023 relacionando 

como itens de votação o Programa de Metas do Governo do Estado e os demais 

Programas Orçamentários contidos no PPA 2020 – 2023. 

O sistema de votação inicia-se com a identificação dos Objetivos Estratégicos ou 

Demais Áreas e em seguida seleção dos itens de votação divididos em Metas e 

Programas Orçamentários. 

Considerando que o Programa de Metas não abrange a totalidade das ações 

governamentais, o sistema oferta a opção de votação nos Programas Orçamentários 

vinculados aos Objetivos Estratégicos e ainda, complementarmente, às Demais Áreas e 

Programas de Governo.  

Ressalta-se que as opções de votação obedecem a base territorial regional e municipal, 

podendo ainda ser consignada a preferência para toda a região e Estado. 

Além do voto nos itens dos programas de metas e orçamentários, o sistema permitiu   

manifestação de outras demandas, seja qualificando o voto ou inovando por meio da 

opção “outros”. 

 

 



 
 

 
TELAS de ACESSO ON-LINE 

 

Introdução 

 

Tela 1 – Introdução: Breve explanação sobre Audiências Públicas e sua base legal, Lei 

Orçamentária Anual e Orçamento. 

 

 

Identificação 

 

Tela 2 – Realize sua Identificação: Esta etapa permite que o participante preencha sua 

identificação (nome, e-mail e perfil), bem como informe por qual meio obteve conhecimento 

da realização da audiência, todos de maneira opcional. 

 



 

 

 

Seleção da Região 

 

 

Tela 3 – Selecione a Região ou o Estado: Apresentação de mapa contendo as Regiões 

Administrativas do Estado de São Paulo, podendo o participante selecionar aquela sobre a qual 

deseja manifestar suas sugestões ou o estado como um todo, de forma não regionalizada, por 

meio do botão “Selecionar Estado de São Paulo”, no canto superior direito da tela. 

 

Seleção da Cidade 

 

 

 

Tela 4 – Selecione a cidade: Tela para identificação de município pertencente à Região 

selecionada. No caso de seleção do Estado de São Paulo como um todo, a votação é 

direcionada diretamente para a tela de número 5. 

 



 

 

 

Informações sobre Objetivos Estratégicos 

 

Tela 5 – Informações sobre Objetivos Estratégicos: Breve explicação dos termos relacionados à 

votação. 

  



Seleção de Objetivo Estratégico ou Área 

 

 

 

 Tela 6 (A) – Selecione o Objetivo ou Área: Esta tela apresenta a lista dos Objetivos Estratégicos 

e Demais Áreas para que o participante direcione o tema de sua manifestação. Ao clicar em 

demais áreas, serão apresentados para seleção os órgãos cujos programas não estão incluídos 

nos objetivos estratégicos. 

 

 

Tela 6 (B) – Selecione o Objetivo ou Área (Demais áreas): Seleção da área governamental não 

incluída nos objetivos estratégicos.  



Seleção dos Programas 

 

 

Tela 7 – Programa/ Opções: Após selecionado o Objetivo estratégico o sistema apresenta a 

lista de Metas do Programa de Metas e os Programas Orçamentários disponíveis para votação. 

Ao selecionar uma das áreas apresentadas em Demais Áreas são também informados os 

programas orçamentários relacionados à respectiva área. Em ambos os casos é possível 

qualificar o item selecionado (meta ou programa) ou ainda fazer uma nova sugestão na opção 

outros. 

  



Resumo 

 

Tela 8 (A) – Resumo: Nesta tela é apresentado o resumo do voto; é possível também editar a 

qualificação de um voto ou nova sugestão descritos no momento da votação na tela 7. Ao 

clicar em próximo, surgirá na tela a mensagem para finalização da votação ou reinício para 

mais votos. 

 

 

Tela 8 (B) – Resumo: Mensagem para finalização da votação ou reinício para mais votos. “Sim” 

reinicia-se a votação e “Não” finaliza-se a votação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTOS POR PERFIL 

 
 

Audiência pública eletrônica - LOA 2022 

Votos por perfil - LOA 2022 

Perfil 
Número de 

participantes 
Votos % 

Não informado 54 223 34,25 

Integrante da Administração Pública Estadual 63 166 25,50 

Outros 54 91 13,98 

Trabalhador da iniciativa privada 40 70 10,75 

Integrante da Administração Pública Municipal 12 50 7,68 

Representante de órgãos colegiados, entidade ou 

associação civil (outros) 
13 29 4,45 

Estudante 17 22 3,38 

TOTAL: 253* 651 100,00 

 

*Nota-se que o número total de participantes da tabela de perfil é diferente do total final 

depurado de 246 participantes; isso se deve à possibilidade de não identificação do 

participante (ele não informa seu nome, mas isso não impede a escolha de um perfil) ou 

possibilidade de votar mais de uma vez em dias diferentes podendo, em alguns casos, 

escolher um outro perfil.   

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

VOTOS POR REGIÃO 
 

 

Audiência Pública Eletrônica - LOA 2022 

Votos por região - LOA 2022 

Região Votos % 

RM São Paulo 233 35,79 

Estado de São Paulo 231 35,48 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 36 5,53 

RA Marília 34 5,22 

RA São José do Rio Preto 21 3,23 

AU Jundiaí 15 2,30 

RM Sorocaba 12 1,84 

RA Campinas 12 1,84 

RM Campinas 11 1,69 

RM Baixada Santista 9 1,38 

AU Piracicaba 6 0,92 

RA Central 6 0,92 

RA Barretos 4 0,61 

RA Presidente Prudente 4 0,61 

RA Sorocaba 3 0,46 

RA Itapeva 3 0,46 

RA Araçatuba 3 0,46 

RA Ribeirão Preto 3 0,46 

RA Registro 2 0,31 

RA Bauru 2 0,31 

RA Franca 1 0,15 

TOTAL DE VOTOS:  651 100% 

 

 



 
 

Votos e Porcentagem  

por Região, Objetivos 
estratégicos/Demais Áreas e 

Itens de Votação(Metas e 

Programas Orçamentários) 
 

Audiência pública eletrônica - LOA 2022 

Votos e porcentagem por objetivos estratégicos/áreas e por itens de votação (metas e 

programas orçamentários) e região - LOA 2022 

Objetivos estratégicos/áreas e itens de votação (metas e programas 

orçamentários) 
Votos % 

OBJETIVO 555 85,25 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA COM MODERNAS TECNOLOGIAS E 

AMPLO ACESSO 
87 13,36 

RM SÃO PAULO 40 6,14 

Unidades de Saúde - (reformar e equipar) 3 0,46 

Telemedicina e Teleatendimento – “Multisaúde” – (implantar) 3 0,46 

Exames de Diagnósticos (aumentar a oferta) 3 0,46 

Atendimento Básico (apoiar os municípios) 3 0,46 

Ambulatórios Médicos de Especialidades – (construir) 3 0,46 

Usuários de substâncias psicoativas (cuidado integral) 2 0,31 

Profissionais da saúde (capacitar, desenvolver e apoiar) 2 0,31 

Outros 2 0,31 

Medicamentos, soros, vacinas, sangue e hemoderivados (produzir/distribuir) 2 0,31 

Leitos hospitalares (aumentar a oferta) 2 0,31 

Histórico Clínico Eletrônico – (implantar) 2 0,31 

Gestão SUS 2 0,31 

Equipamentos médico-hospitalares 2 0,31 

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 2 0,31 

Vigilância sanitária 1 0,15 

Vigilância epidemiológica 1 0,15 

Vacinar contra COVID-19 1 0,15 

  



 

Pesquisas científicas na área da saúde (expandir) 1 0,15 

Hospital Regional - (concluir) 1 0,15 

Hospitais Filantrópicos / Santas Casas (apoiar/atender) 1 0,15 

Clinicas Meu Pet – (construir) 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 25 3,84 

Outros 5 0,77 

Vacinar contra COVID-19 4 0,61 

Hospitais Filantrópicos / Santas Casas (apoiar/atender) 3 0,46 

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 3 0,46 

Medicamentos, soros, vacinas, sangue e hemoderivados (produzir/distribuir) 2 0,31 

Unidades de Saúde - (reformar e equipar) 1 0,15 

Telemedicina e Teleatendimento – “Multisaúde” – (implantar) 1 0,15 

Pesquisas científicas na área da saúde (expandir) 1 0,15 

Leitos hospitalares (aumentar a oferta) 1 0,15 

Hospital Regional - (concluir) 1 0,15 

Histórico Clínico Eletrônico – (implantar) 1 0,15 

Exames de Diagnósticos (aumentar a oferta) 1 0,15 

Emergências - Corpo de Bombeiros (Pronto-atendimento) 1 0,15 

RA MARÍLIA 7 1,08 

Outros 2 0,31 

Unidades de Saúde - (reformar e equipar) 1 0,15 

Corujão da Saúde e Carretas Dr. Saúde – (atender) 1 0,15 

Atendimento Básico (apoiar os municípios) 1 0,15 

Ambulatórios Médicos de Especialidades – (construir) 1 0,15 

Alta e Média complexidade (atender) 1 0,15 

RM SOROCABA 3 0,46 

Hospitais Filantrópicos / Santas Casas (apoiar/atender) 1 0,15 

Corujão da Saúde e Carretas Dr. Saúde – (atender) 1 0,15 

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 1 0,15 

RA BARRETOS 3 0,46 

Pesquisas científicas na área da saúde (expandir) 1 0,15 

Emergências - Corpo de Bombeiros (Pronto-atendimento) 1 0,15 

Atendimento Básico (apoiar os municípios) 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 2 0,31 

Outros 1 0,15 

Gestão SUS 1 0,15 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2 0,31 

  



 

Profissionais da saúde (capacitar, desenvolver e apoiar) 1 0,15 

Ambulatórios Médicos de Especialidades – (construir) 1 0,15 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Atendimento Básico (apoiar os municípios) 1 0,15 

RM BAIXADA SANTISTA 1 0,15 

Atendimento Básico (apoiar os municípios) 1 0,15 

RA RIBEIRÃO PRETO 1 0,15 

Equipamentos médico-hospitalares 1 0,15 

RA CENTRAL 1 0,15 

Vacinar contra COVID-19 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Telemedicina e Teleatendimento – “Multisaúde” – (implantar) 1 0,15 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E TRANSFORMADORA 

BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO PLENO  
84 12,90 

RM SÃO PAULO 34 5,22 

Outros 5 0,77 

Ensino Técnico e Tecnológico - Centro Paula Souza 5 0,77 

Profissionais da educação - redes públicas (desenvolvimento e aperfeiçoamento) 3 0,46 

Ensino Profissionalizante para Jovens Cursando o Ensino Médio – “Novotec” - 

(vagas) 
3 0,46 

Tecnologia e Modernização Pedagógica nas Escolas – (implantar Metodologia 

INOVA) 
2 0,31 

Infraestrutura Esportiva – (expandir) 2 0,31 

Educação Musical para crianças e jovens – Projeto Guri 2 0,31 

Educação Especial 2 0,31 

Segurança Escolar – “Escola+Segura” – (expandir) 1 0,15 

Inclusão do Critério de Melhoria do Aprendizado Educacional no Índice de 

Participação dos Municípios no ICMS – (apoiar) 
1 0,15 

Gestão democrática e colegiados 1 0,15 

Equipamentos, mobiliários e material didático 1 0,15 

Ensino Superior - graduação, pós-graduação e extensão 1 0,15 

Ensino Superior - bolsas de estudo, apoio à permanência e alimentação estudantil 1 0,15 

Educação Básica (oferta de vagas) 1 0,15 

Educação Integral – (Implantar) 1 0,15 

Cursos de Ensino Superior à Distância – (vagas) 1 0,15 

Atividades Esportivas e Lazer – (Fomentar) 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 22 3,38 

  



 

Profissionais da educação - redes públicas (desenvolvimento e aperfeiçoamento) 5 0,77 

Educação ambiental 3 0,46 

Tecnologia e Modernização Pedagógica nas Escolas – (implantar Metodologia 

INOVA) 
2 0,31 

Segurança Escolar – “Escola+Segura” – (expandir) 2 0,31 

Outros 2 0,31 

Escolas – “Escola+Bonita” – (reformar) 2 0,31 

Merenda escolar 1 0,15 

Ensino Técnico e Tecnológico - Centro Paula Souza 1 0,15 

Ensino Profissionalizante para Jovens Cursando o Ensino Médio – “Novotec” - 

(vagas) 
1 0,15 

Educação Integral – (Implantar) 1 0,15 

Atividades culturais relativas à América Latina (promover) 1 0,15 

Atividades complementares e conexão com a comunidade 1 0,15 

RA MARÍLIA 9 1,38 

Atividades Esportivas e Lazer – (Fomentar) 2 0,31 

Patrimônio Cultural (preservar, difundir) 1 0,15 

Oficinas Culturais 1 0,15 

Formação de Alunos em Música, Gestão de Teatros e Orquestra 1 0,15 

Equipamentos Culturais – (acessibilidade plena e universal) 1 0,15 

Ensino Superior - graduação, pós-graduação e extensão 1 0,15 

Difusão cultural nos municípios 1 0,15 

Atividades culturais relativas à América Latina (promover) 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 7 1,08 

Merenda escolar 2 0,31 

Tecnologia e Modernização Pedagógica nas Escolas – (implantar Metodologia 

INOVA) 
1 0,15 

Novo Currículo no Ensino Básico da Rede Estadual – (implantar) 1 0,15 

Escolas – “Escola+Bonita” – (reformar) 1 0,15 

Equipamentos Culturais – (acessibilidade plena e universal) 1 0,15 

Educação ambiental 1 0,15 

RM SOROCABA 2 0,31 

Tecnologia e Modernização Pedagógica nas Escolas – (implantar Metodologia 

INOVA) 
1 0,15 

Inclusão do Critério de Melhoria do Aprendizado Educacional no Índice de 

Participação dos Municípios no ICMS – (apoiar) 
1 0,15 

RM CAMPINAS 2 0,31 

Educação ambiental 1 0,15 

Educação Integral – (Implantar) 1 0,15 

  



 

RA CAMPINAS 2 0,31 

Infraestrutura Esportiva – (expandir) 1 0,15 

Ensino Superior - graduação, pós-graduação e extensão 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 2 0,31 

Outros 1 0,15 

Ensino Técnico e Tecnológico - Centro Paula Souza 1 0,15 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 0,15 

Atividades complementares e conexão com a comunidade 1 0,15 

RA RIBEIRÃO PRETO 1 0,15 

Construção de escolas - parceria com municípios 1 0,15 

RA REGISTRO 1 0,15 

Educação Básica (oferta de vagas) 1 0,15 

RA ITAPEVA 1 0,15 

Ensino Técnico e Tecnológico - Centro Paula Souza 1 0,15 

AGRICULTURA COMPETITIVA FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO SUSTENTÁVEL  
76 11,67 

ESTADO DE SÃO PAULO 28 4,30 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 9 1,38 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 5 0,77 

Agroecologia e produção orgânica (transição) 5 0,77 

Atendimento técnico e treinamento para transferência de tecnologia 2 0,31 

Soluções Tecnológicas em Pesquisa Agropecuária – (disponibilizar) 1 0,15 

Sistema de Abastecimento e Comercialização 1 0,15 

Pequenos Produtores, agricultores familiares e moradores rurais 1 0,15 

Mobilidade Rural 1 0,15 

Linhas de crédito e Seguro Rural – FEAP 1 0,15 

Distribuição de sementes e mudas 1 0,15 

Agronegócio (crédito e subvenção econômica) 1 0,15 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 9 1,38 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 3 0,46 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 2 0,31 

Linhas de crédito e Seguro Rural – FEAP 2 0,31 

Outros. 1 0,15 

Distribuição de sementes e mudas 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 7 1,08 

Atendimento técnico e treinamento para transferência de tecnologia 2 0,31 

Suporte Administrativo e Tecnológico 1 0,15 

  



 

Pequenos Produtores, agricultores familiares e moradores rurais 1 0,15 

Outros. 1 0,15 

Agroecologia e produção orgânica (transição) 1 0,15 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 1 0,15 

RM SÃO PAULO 6 0,92 

Vale do Ribeira – “Vale do Futuro” - (desenvolver) 1 0,15 

Suporte Administrativo e Tecnológico 1 0,15 

Soluções Tecnológicas em Pesquisa Agropecuária – (disponibilizar) 1 0,15 

Pequenos Produtores, agricultores familiares e moradores rurais 1 0,15 

Outros. 1 0,15 

Atendimento técnico e treinamento para transferência de tecnologia 1 0,15 

RA CAMPINAS 5 0,77 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 2 0,31 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 1 0,15 

Outros. 1 0,15 

Agronegócio (crédito e subvenção econômica) 1 0,15 

RA PRESIDENTE PRUDENTE 4 0,61 

Sistema de Abastecimento e Comercialização 1 0,15 

Pequenos Produtores, agricultores familiares e moradores rurais 1 0,15 

Agroecologia e produção orgânica (transição) 1 0,15 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 1 0,15 

RM SOROCABA 3 0,46 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 2 0,31 

Distribuição de sementes e mudas 1 0,15 

RA MARÍLIA 3 0,46 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 1 0,15 

Agronegócio (crédito e subvenção econômica) 1 0,15 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 1 0,15 

AU PIRACICABA 3 0,46 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 1 0,15 

Agroecologia e produção orgânica (transição) 1 0,15 

Agricultura sustentável e assistência técnica / extensão rural 1 0,15 

RA SOROCABA 2 0,31 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 2 0,31 

AU JUNDIAÍ 2 0,31 

Atendimento técnico e treinamento para transferência de tecnologia 2 0,31 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Atendimento técnico e treinamento para transferência de tecnologia 1 0,15 

  



 

RA RIBEIRÃO PRETO 1 0,15 

Pequenos Produtores, agricultores familiares e moradores rurais 1 0,15 

RA FRANCA 1 0,15 

Pequenos Produtores, agricultores familiares e moradores rurais 1 0,15 

RA ARAÇATUBA 1 0,15 

Prevenção, gestão e fiscalização sanitária 1 0,15 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL GARANTINDO OS DIREITOS INDIVIDUAIS 

E COLETIVOS E PROMOVENDO A AUTONOMIA PLENA 
64 9,83 

RM SÃO PAULO 22 3,38 

Programa saída da população em situação de rua “Contratualização por Resultado” 

(disponibilizar para os municípios) 
4 0,61 

Outros 3 0,46 

Inclusão e qualidade de vida para pessoas com deficiência 2 0,31 

Atendimento voltados à assistência Jurídica 2 0,31 

Viva Leite e outros modelos de distribuição de alimentos 1 0,15 

Tutoria Intensiva e Transferência de Renda “Programa Prospera” - (beneficiar 

famílias) 
1 0,15 

Restaurante Bom Prato – criar unidades fixas e volantes 1 0,15 

Renda Cidadã 1 0,15 

Participação Social (promoção) 1 0,15 

Fiscalização e controle de pesos e medidas (IPEM/INMETRO-SP) 1 0,15 

Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo - FUSSP 1 0,15 

Centro Dia / Centro de Convivência do Idoso 1 0,15 

Atendimento e orientação ao consumidor (PROCON) 1 0,15 

Acolhimento a pessoas com dependência química - (prevenção e serviços) 1 0,15 

Acessibilidade 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 21 3,23 

Programa saída da população em situação de rua “Contratualização por Resultado” 

(disponibilizar para os municípios) 
5 0,77 

Outros 5 0,77 

Conselhos de Desenvolvimento Social (fortalecimento) 2 0,31 

Acesso à justiça para cidadãos dependentes químicos e suas famílias 2 0,31 

Viva Leite e outros modelos de distribuição de alimentos 1 0,15 

Renda Cidadã 1 0,15 

Proteção à Criança e ao Adolescente ameaçado de morte (PPCAM) 1 0,15 

Gestores e Atores Sociais - (capacitação) 1 0,15 

Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo - FUSSP 1 0,15 

Centro Dia / Centro de Convivência do Idoso 1 0,15 

Aperfeiçoamento de Recursos Humanos na defensoria pública 1 0,15 

  



 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5 0,77 

Outros 4 0,61 

Renda Cidadã 1 0,15 

RM BAIXADA SANTISTA 3 0,46 

Inclusão e qualidade de vida para pessoas com deficiência 2 0,31 

Restaurante Bom Prato – criar unidades fixas e volantes 1 0,15 

AU PIRACICABA 3 0,46 

Acolhimento a pessoas com dependência química - (prevenção e serviços) 2 0,31 

Restaurante Bom Prato – criar unidades fixas e volantes 1 0,15 

RM CAMPINAS 2 0,31 

Outros 1 0,15 

Fomento à participação da sociedade civil 1 0,15 

RA MARÍLIA 2 0,31 

Outros 1 0,15 

Fortalecimento da temática juventude (eventos de conscientização e engajamento) 1 0,15 

RA CENTRAL 2 0,31 

Outros 2 0,31 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 1 0,15 

Conselhos de Desenvolvimento Social (fortalecimento) 1 0,15 

RA REGISTRO 1 0,15 

Renda Cidadã 1 0,15 

RA CAMPINAS 1 0,15 

Fortalecimento da temática juventude (eventos de conscientização e engajamento) 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Renda Cidadã 1 0,15 

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E 

TRANSPARÊNCIA  

57 8,76 

ESTADO DE SÃO PAULO 23 3,53 

Outros 7 1,08 

Audiências Públicas em Processos de Planejamento e Orçamento 5 0,77 

Representação Judicial do Estado e Autarquias 2 0,31 

Regime Próprio da Previdência Estadual 2 0,31 

Parceria Público-Privada 2 0,31 

Recursos Humanos da Administração Estadual 1 0,15 

Poupatempo 1 0,15 

  



 

Orçamento e Plano Plurianual 1 0,15 

Gestão orientada para resultados 1 0,15 

Controle Interno / Auditoria 1 0,15 

RM SÃO PAULO 22 3,38 

Outros 5 0,77 

Portal da Transparência – (disponibilizar Licitações, Contratos e Convênios) 2 0,31 

Análises de Dados e Estatísticas – (SEADE) 2 0,31 

Regime Próprio da Previdência Estadual 1 0,15 

Recursos Humanos da Administração Estadual (capacitação) 1 0,15 

Recursos Humanos da Administração Estadual 1 0,15 

Prédios Estaduais – (implantar eficiência energética) 1 0,15 

Políticas de Governo (assessoramento, coordenação e articulação) 1 0,15 

Plataformas Digitais – (disponibilizar informações e serviços do Poupatempo, da 

Secretaria da Agricultura e do Arquivo Público e do Fundo Social, passiveis de 

digitalização) 

1 0,15 

Planejamento e Orçamento (aprimoramento do Sistema estadual) 1 0,15 

Parcerias Internacionais (articulação) 1 0,15 

Ouvidoria 1 0,15 

Orçamento e Plano Plurianual 1 0,15 

Escritórios Canal Direto “SP+Perto”- ( unificar as Unidades Administrativas 

Regionais) 
1 0,15 

Controle Interno / Auditoria 1 0,15 

Controladoria Geral do Estado – (criar)  1 0,15 

RA MARÍLIA 4 0,61 

Outros 2 0,31 

Recursos Humanos da Administração Estadual 1 0,15 

Gestão orientada para resultados 1 0,15 

RM SOROCABA 2 0,31 

Planejamento e Orçamento (aprimoramento do Sistema estadual) 1 0,15 

Outros 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 2 0,31 

Portal da Transparência – (disponibilizar Licitações, Contratos e Convênios) 1 0,15 

Planejamento e Orçamento (aprimoramento do Sistema estadual) 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 1 0,15 

Plataformas Digitais – (disponibilizar informações e serviços do Poupatempo, da 

Secretaria da Agricultura e do Arquivo Público e do Fundo Social, passiveis de 

digitalização) 

1 0,15 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Audiências Públicas em Processos de Planejamento e Orçamento 1 0,15 

  



 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 0,15 

Orçamento e Plano Plurianual 1 0,15 

RA ITAPEVA 1 0,15 

Consultoria e Assessoria Jurídica nos atos dos gestores públicos 1 0,15 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SOCIEDADE USANDO FERRAMENTAS 

DE INTELIGÊNCIA NO COMBATE À CRIMINALIDADE  
55 8,45 

RM SÃO PAULO 28 4,30 

Outros 10 1,54 

Profissionais da Segurança Pública - (formar e capacitar) 3 0,46 

Policiamento Ostensivo e Preventivo 3 0,46 

Polícia Judiciária (aprimorar) 2 0,31 

Equipamentos de Uso Policial - (modernizar) 2 0,31 

Bloqueadores de Sinal de Celular nas Unidades Penitenciárias – (instalar) 2 0,31 

Serviços de Segurança , Fiscalização e desempenho de atividades 1 0,15 

Qualificação profissional e postos de trabalho oferecidos aos egressos do sistema 

prisional 
1 0,15 

Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 1 0,15 

Construção, ampliação e reforma de Fóruns 1 0,15 

Bombeiros - (aprimorar os serviços) 1 0,15 

Batalhão de Ações Especiais – “BAEPs” - (implantar) 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 15 2,30 

Profissionais da Segurança Pública - (formar e capacitar) 2 0,31 

Polícia Judiciária (aprimorar) 2 0,31 

Outros 2 0,31 

Bombeiros - (aprimorar os serviços) 2 0,31 

Sistema Viário - (intervenções em vias urbanas e rodovias para redução de 

acidentes de trânsito) 
1 0,15 

Sistema Penitenciário - (criar postos de trabalho) 1 0,15 

Policial Militar - (proteção social) 1 0,15 

Equipamentos de Uso Policial - (modernizar) 1 0,15 

Delegacia da Mulher - (expandir o atendimento) 1 0,15 

Batalhão de Ações Especiais – “BAEPs” - (implantar) 1 0,15 

Ampliação do acesso à justiça por meio de novos equipamentos e serviços 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 5 0,77 

Unidades da Segurança Pública - (reformar) 1 0,15 

Equipamentos de Uso Policial - (modernizar) 1 0,15 

Bombeiros - (aprimorar os serviços) 1 0,15 

  



 

Batalhão de Ações Especiais – “BAEPs” - (implantar) 1 0,15 

Bases Comunitárias Móveis da Polícia - (disponibilizar) 1 0,15 

RM SOROCABA 2 0,31 

Profissionais da Segurança Pública - (formar e capacitar) 1 0,15 

Construção, ampliação e reforma de Fóruns 1 0,15 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2 0,31 

Policial Militar - (proteção social) 1 0,15 

Bombeiros - (aprimorar os serviços) 1 0,15 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Polícia Judiciária (aprimorar) 1 0,15 

RA CAMPINAS 1 0,15 

Policial Militar - (proteção social) 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Registros digitais de ocorrência 1 0,15 

QUALIDADE DE VIDA URBANA, COM MORADIA DIGNA E MOBILIDADE  53 8,14 

RM SÃO PAULO 36 5,53 

Sistema de Transportes (gestão integrada) 9 1,38 

Trens Metropolitanos - Linha 7 (modernizar) 3 0,46 

Regularização Fundiária – (viabilizar) 3 0,46 

Outros 3 0,46 

Linha 6- Laranja do Metrô ( implantar e executar) 3 0,46 

Linha 2 do Metrô – Trecho Vila Prudente - Penha (executar e implantar) 3 0,46 

Unidades Habitacionais – (entregar e viabilizar a contratação) 2 0,31 

Linhas 1,2,3 e 5 – (implantar Sistemas de Energia e Sinalização e Portas de 

Plataforma) 
2 0,31 

Linha 17 – Ouro do Metrô – (executar) 2 0,31 

Implantação da Linha 15 Prata do Metrô até o Jardim Colonial - (concluir) 2 0,31 

Habitação de interesse social - Casa Paulista 2 0,31 

Linha 19 - Celeste (obras e sistemas) 1 0,15 

Implantação da Linha 9 -Esmeralda da CPTM – ( concluir) 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 10 1,54 

Outros 2 0,31 

Domicílios beneficiados por urbanização e reassentamento habitacional 2 0,31 

Apoio aos Municípios na melhoria da infraestrutura urbana. 2 0,31 

Unidades Habitacionais – (entregar e viabilizar a contratação) 1 0,15 

Sistema de Transportes (gestão integrada) 1 0,15 

  



 

Linha 6- Laranja do Metrô ( implantar e executar) 1 0,15 

Habitação de interesse social - Casa Paulista 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 1 0,15 

Unidades Habitacionais – (entregar e viabilizar a contratação) 1 0,15 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Apoio aos Municípios na melhoria da infraestrutura urbana. 1 0,15 

RM BAIXADA SANTISTA 1 0,15 

Apoio aos Municípios e Entidades (Emendas Parlamentares) 1 0,15 

RA MARÍLIA 1 0,15 

Domicílios beneficiados por urbanização e reassentamento habitacional 1 0,15 

RA CAMPINAS 1 0,15 

Outros 1 0,15 

RA BAURU 1 0,15 

Apoio aos Municípios na melhoria da infraestrutura urbana. 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Trem Intercidades São Paulo-Campinas - (viabilizar a PPP) 1 0,15 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROMOVENDO O INVESTIMENTO, A 

INOVAÇÃO, O TURISMO E A ECONOMIA CRIATIVA 
51 7,83 

RM SÃO PAULO 15 2,30 

Atração de Investimentos e Aumento da Competitividade 3 0,46 

Crédito para Empresas (Empreenda Rápido)- (qualificar e acesso) 2 0,31 

Travessias Litorâneas - (desestatizar) 1 0,15 

Soluções Inovadoras para Governo – Ideagov – (apoiar) 1 0,15 

Qualificação Profissional –(ofertar aos trabalhadores) 1 0,15 

Ponte Santos-Guarujá - (obras) 1 0,15 

Laboratório e Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico 1 0,15 

Hidrovia Tietê-Paraná - (obras de ampliação e melhorias) 1 0,15 

Gestão do Turismo Paulista – (desenvolver) 1 0,15 

Financiamento de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação / FUNCET 1 0,15 

Estradas Vicinais - (recuperar) 1 0,15 

Divulgação dos Destinos e Atrativos Turísticos – “SP para Todos” - (realizar 

iniciativas) 
1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 10 1,54 

Projetos Esportivos (apoiar financeiramente) 2 0,31 

Práticas Modernas de Gestão Rural (apoiar produtores rurais) 2 0,31 

Terminais Rodoviários - (reforma e construção) 1 0,15 

Rodovias Estaduais - (recuperar e melhorar) 1 0,15 

  



 

Projetos Culturais de Prefeituras “Juntos pela Cultura”– (apoiar financeiramente) 1 0,15 

Financiamento de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação / FUNCET 1 0,15 

Banco do Povo Paulista (fomentar o microcrédito produtivo) 1 0,15 

APL’s – Arranjos Produtivos Locais 1 0,15 

RA MARÍLIA 7 1,08 

Projetos Culturais de Prefeituras “Juntos pela Cultura”– (apoiar financeiramente) 1 0,15 

Projetos Culturais de Artistas e Produtores Independentes (ProAC Expresso) – 

(apoiar financeiramente) 
1 0,15 

Programas de Difusão Cultural online e Presencial -Instituições Culturais do 

Governo do Estado - (expandir) 
1 0,15 

Museus do Estado de São Paulo (gestão) 1 0,15 

Fábricas de Cultura 4.0 ( implantar) 1 0,15 

Estâncias e Municípios de Interesse Turístico – “MITs” – (apoiar) 1 0,15 

Crédito para Empresas (Empreenda Rápido)- (qualificar e acesso) 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 5 0,77 

Reinserção no Mercado de Trabalho (promover oportunidades) 2 0,31 

Travessias Litorâneas - (desestatizar) 1 0,15 

Financiamento de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação / FUNCET 1 0,15 

Aperfeiçoamento e Formação de Pessoal na Área de Ciência & Tecnologia 1 0,15 

RA CENTRAL 3 0,46 

Política Estadual de Artesanato - SUTACO 1 0,15 

Crédito a Municípios Paulistas 1 0,15 

Atração de Investimentos e Aumento da Competitividade 1 0,15 

RA CAMPINAS 2 0,31 

Projetos Esportivos (apoiar financeiramente) 1 0,15 

Outros 1 0,15 

RA ARAÇATUBA 2 0,31 

Promoção Turística – (estruturar) 1 0,15 

Gestão do Turismo Paulista – (desenvolver) 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 2 0,31 

Travessias Litorâneas - (desestatizar) 1 0,15 

Promoção Turística – (estruturar) 1 0,15 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Aperfeiçoamento e Formação de Pessoal na Área de Ciência & Tecnologia 1 0,15 

RA SOROCABA 1 0,15 

Gestão do Turismo Paulista – (desenvolver) 1 0,15 

RA ITAPEVA 1 0,15 

Banco do Povo Paulista (fomentar o microcrédito produtivo) 1 0,15 

  



 

RA BAURU 1 0,15 

Estradas Vicinais - (recuperar) 1 0,15 

RA BARRETOS 1 0,15 

APL’s – Arranjos Produtivos Locais 1 0,15 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO 

AMBIENTE E PROTEGENDO A POPULAÇÃO FRENTE AOS DESASTRES 

NATURAIS  

28 4,30 

RM SÃO PAULO 13 2,00 

Conservação da biodiversidade e Proteção Ambiental 2 0,31 

Saneamento em zonas rurais / comunidades isoladas 1 0,15 

Rio Pinheiros (Novo Rio Pinheiros) – (revitalizar) 1 0,15 

Resíduos Sólidos – (Consócios municipais –avanços na gestão) 1 0,15 

Política de Saneamento (planejamento, formulação e implementação) 1 0,15 

Monitoramento e Avaliação da qualidade do ar e das águas 1 0,15 

Monitoramento da qualidade e redução da pegada ambiental 1 0,15 

Implantação de Barragens para Garantir o Abastecimento de Água - (concluir) 1 0,15 

Fiscalização Ambiental 1 0,15 

Desenvolvimento e Implementação de instrumento de planejamento ambiental 1 0,15 

Coleta e Tratamento de Esgotos em Áreas Atendidas pela SABESP – (atender) 1 0,15 

Abastecimento de Água Potável nas Áreas Atendidas pela SABESP – (atender) 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 6 0,92 

Outros 2 0,31 

Unidades de conservação, pesquisa e inovação em meio ambiente 1 0,15 

Saneamento em zonas rurais / comunidades isoladas 1 0,15 

Política de Saneamento (planejamento, formulação e implementação) 1 0,15 

Conservação da biodiversidade e Proteção Ambiental 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 5 0,77 

Política de Saneamento (planejamento, formulação e implementação) 1 0,15 

Monitoramento da qualidade e redução da pegada ambiental 1 0,15 

Gestão ambiental (fortalecimento do planejamento) 1 0,15 

Capacitação e formação de pessoal na área ambiental 1 0,15 

Abastecimento de Água Potável nas Áreas Atendidas pela SABESP – (atender) 1 0,15 

RM CAMPINAS 1 0,15 

Capacitação e formação de pessoal na área ambiental 1 0,15 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 0,15 

Compensação Ambiental 1 0,15 

RA MARÍLIA 1 0,15 

Conservação da biodiversidade e Proteção Ambiental 1 0,15 

  



 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Parques Estaduais e Áreas de Exploração Florestal - (conceder) 1 0,15 

DEMAIS ÁREAS DE GOVERNO 96 14,75 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 56 8,60 

ESTADO DE SÃO PAULO 44 6,76 

Conciliação de Mediação de Conflitos - TJ 37 5,68 

Outros 4 0,61 

Serviços de Prestação Jurisdicional 3 0,46 

RM SÃO PAULO 7 1,08 

Conciliação de Mediação de Conflitos - TJ 6 0,92 

Processos Digitais 1 0,15 

RM BAIXADA SANTISTA 3 0,46 

Serviços de Prestação Jurisdicional 1 0,15 

Processos Digitais 1 0,15 

Conciliação de Mediação de Conflitos - TJ 1 0,15 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 1 0,15 

Conciliação de Mediação de Conflitos - TJ 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Processos Digitais 1 0,15 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 25 3,84 

ESTADO DE SÃO PAULO 20 3,07 

Outros 13 2,00 

Sessões Legislativas 5 0,77 

TV Alesp 1 0,15 

Eventos Realizados 1 0,15 

RM SÃO PAULO 5 0,77 

TV Alesp 2 0,31 

Outros 2 0,31 

Sessões Legislativas 1 0,15 

MINISTÉRIO PÚBLICO 7 1,08 

RM SÃO PAULO 3 0,46 

Outros 1 0,15 

Interesses Sociais e Individuais Defendidos 1 0,15 

Difusão de Conhecimento 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 3 0,46 

Outros 2 0,31 

Interesses Sociais e Individuais Defendidos 1 0,15 

  



 

RM BAIXADA SANTISTA 1 0,15 

Interesses Sociais e Individuais Defendidos 1 0,15 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 6 0,92 

ESTADO DE SÃO PAULO 4 0,61 

Conciliação de Mediação de Conflitos - TCE 4 0,61 

RM SÃO PAULO 1 0,15 

Processos Digitais 1 0,15 

AU JUNDIAÍ 1 0,15 

Processos Digitais 1 0,15 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 2 0,31 

RM SÃO PAULO 1 0,15 

Implantação do processo virtual 1 0,15 

ESTADO DE SÃO PAULO 1 0,15 

Implantação do processo virtual 1 0,15 

TOTAL GERAL VOTOS 651 100% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Votos Setoriais  

por Objetivos Estratégicos/Áreas 

e Itens de Votação (Metas e 
Programas Orçamentários)  

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA       

Programa Opção Secretaria 
Qtd. de 

votos 

Caso não tenha encontrado nos itens acima a atividade sobre 
a qual tem interesse, selecione “ Outros” e dê sua sugestão: 

Outros   15 

Total para Outros 15 

Total para Caso não tenha encontrado nos itens acima a atividade sobre a qual tem interesse, selecione “ Outros” 
e dê sua sugestão: 15 

Programas Orçamentários 

Eventos Realizados   1 

Total para Eventos Realizados 1 

Sessões Legislativas   6 

Total para Sessões Legislativas 6 

TV Alesp   3 

Total para TV Alesp 3 

Total para Programas Orçamentários 10 

TOTAL 25 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA   

   
Objetivo Programa Opção 

Qtd. de 
votos 

Segurança Pública para a sociedade 
usando ferramentas de inteligência no 
combate à criminalidade 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Qualificação profissional e postos de 
trabalho oferecidos aos egressos do 
sistema prisional 1 

Serviços de Segurança, Fiscalização e 
desempenho de atividades 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 2 

Metas e Prioridades: 

Bloqueadores de Sinal de Celular nas 
Unidades Penitenciárias – (instalar) 2 

Sistema Penitenciário - (criar postos de 
trabalho) 1 

Total para Metas e Prioridades: 3 

Total para Segurança Pública para a sociedade usando ferramentas de inteligência no combate à criminalidade 5 

TOTAL 5 

  



 

 SECREATRIA DE AGRICULTURA  
E ABASTECIMENTO 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Agricultura Competitiva fortalecendo o 
Padrão de Produção e o Consumo 
Sustentável 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Agricultura sustentável e assistência 
técnica / extensão rural 20 

Agroecologia e produção orgânica 
(transição) 8 

Agronegócio (crédito e subvenção 
econômica) 3 

Atendimento técnico e treinamento 
para transferência de tecnologia 8 

Distribuição de sementes e mudas 3 

Linhas de crédito e Seguro Rural – FEAP 3 

Mobilidade Rural 1 

Pequenos Produtores, agricultores 
familiares e moradores rurais 6 

Prevenção, gestão e fiscalização 
sanitária 13 

Sistema de Abastecimento e 
Comercialização 2 

Suporte Administrativo e Tecnológico 2 

Total para Demais Programas Orçamentários: 69 

Metas e Prioridades Soluções Tecnológicas em Pesquisa 
Agropecuária – (disponibilizar) 2 

Total para Metas e Prioridades 2 

Total para Agricultura Competitiva fortalecendo o Padrão de Produção e o Consumo Sustentável 71 

Desenvolvimento Econômico 
promovendo o Investimento, a 
Inovação, o Turismo e a Economia 
Criativa 

Metas e Prioridades: Práticas Modernas de Gestão Rural 
(apoiar produtores rurais) 2 

Total para Metas e Prioridades: 2 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia Criativa 2 

TOTAL 73 

 

CASA CIVIL       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos Serviços 
Públicos, Controle de Gastos e Transparência 

Demais Programas 
Orçamentário: 

Políticas de Governo 
(assessoramento, coordenação e 
articulação) 1 

Total para Demais Programas Orçamentário: 1 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 1 

TOTAL 1 

 



 

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Econômico promovendo 
o Investimento, a Inovação, o Turismo e a 
Economia Criativa 

Demais Programas 
Orçamentários: Museus do Estado de São Paulo (gestão) 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 1 

Metas e Prioridades: 

Fábricas de Cultura 4.0 (implantar) 1 

Programas de Difusão Cultural online e 
Presencial -Instituições Culturais do 
Governo do Estado - (expandir) 1 

Projetos Culturais de Artistas e Produtores 
Independentes (ProAC Expresso) – (apoiar 
financeiramente) 1 

Projetos Culturais de Prefeituras “Juntos 
pela Cultura” – (apoiar financeiramente) 2 

Total para Metas e Prioridades: 5 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia Criativa 6 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o 
desenvolvimento pleno 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Atividades culturais relativas à América 
Latina (promover) 2 

Difusão cultural nos municípios 1 

Educação Musical para crianças e jovens – 
Projeto Guri 2 

Equipamentos Culturais – (acessibilidade 
plena e universal) 2 

Formação de Alunos em Música, Gestão 
de Teatros e Orquestra 1 

Oficinas Culturais 1 

Patrimônio Cultural (preservar, difundir) 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 10 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 10 

TOTAL 16 

 

DEFENSORIA PÚBLICA       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Social garantindo 
os Direitos Individuais e Coletivos e 
promovendo a Autonomia Plena 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Aperfeiçoamento de Recursos Humanos 
na defensoria pública 1 

Atendimento voltados à assistência 
Jurídica 2 

Fomento à participação da sociedade civil 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 4 

Total para Desenvolvimento Social garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a Autonomia Plena 4 

TOTAL 4 



 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Econômico 
promovendo o Investimento, a 
Inovação, o Turismo e a Economia 
Criativa 

Demais Programas 
Orçamentários: 

APL’ s – Arranjos Produtivos Locais 2 

Aperfeiçoamento e Formação de 
Pessoal na Área de Ciência & Tecnologia 2 

Atração de Investimentos e Aumento da 
Competitividade 4 

Banco do Povo Paulista (fomentar o 
microcrédito produtivo) 2 

Financiamento de Projetos de Ciência, 
Tecnologia e Inovação / FUNCET 3 

Laboratório e Pesquisa em 
Desenvolvimento Tecnológico 1 

Política Estadual de Artesanato - 
SUTACO 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 15 

Metas e Prioridades: 

Crédito para Empresas (Empreenda 
Rápido) - (qualificar e acesso) 3 

Qualificação Profissional – (ofertar aos 
trabalhadores) 1 

Reinserção no Mercado de Trabalho 
(promover oportunidades) 2 

Soluções Inovadoras para Governo – 
Ideagov – (apoiar) 1 

Total para Metas e Prioridades: 7 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia Criativa 22 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o 
desenvolvimento pleno 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Ensino Superior - bolsas de estudo, 
apoio à permanência e alimentação 
estudantil 1 

Ensino Superior - graduação, pós-
graduação e extensão 3 

Ensino Técnico e Tecnológico - Centro 
Paula Souza 8 

Total para Demais Programas Orçamentários: 12 

Metas e Prioridades: 

Cursos de Ensino Superior à Distância – 
(vagas) 1 

Ensino Profissionalizante para Jovens 
Cursando o Ensino Médio – “ Novotec” - 
(vagas) 4 

Total para Metas e Prioridades: 5 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 17 

TOTAL 39 

 



 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o 
desenvolvimento pleno 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Gestão democrática e 
colegiados 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 1 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 1 

TOTAL 1 

 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos 
Serviços Públicos, Controle de Gastos e 
Transparência 

Metas e Prioridades: 
Escritórios Canal Direto “ SP+Perto” - ( 
unificar as Unidades Administrativas 
Regionais) 1 

Total para Metas e Prioridades: 1 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 1 

Agricultura Competitiva fortalecendo o 
Padrão de Produção e o Consumo 
Sustentável 

Metas e Prioridades Vale do Ribeira – “ Vale do Futuro” - 
(desenvolver) 1 

Total para Metas e Prioridades 1 

Total para Agricultura Competitiva fortalecendo o Padrão de Produção e o Consumo Sustentável 1 

Desenvolvimento Social garantindo os 
Direitos Individuais e Coletivos e 
promovendo a Autonomia Plena 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Fortalecimento da temática juventude 
(eventos de conscientização e 
engajamento) 2 

Total para Demais Programas Orçamentários: 2 

Total para Desenvolvimento Social garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a Autonomia Plena 2 

Qualidade de Vida Urbana, com Moradia 
Digna e Mobilidade 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Apoio aos Municípios e Entidades 
(Emendas Parlamentares) 1 

Apoio aos Municípios na melhoria da 
infraestrutura urbana. 4 

Total para Demais Programas Orçamentários: 5 

Total para Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Digna e Mobilidade 5 

TOTAL 9 

 

 



 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Social garantindo os 
Direitos Individuais e Coletivos e 
promovendo a Autonomia Plena 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Acolhimento a pessoas com 
dependência química - (prevenção e 
serviços) 3 

Centro Dia / Centro de Convivência do 
Idoso 2 

Conselhos de Desenvolvimento Social 
(fortalecimento) 3 

Gestores e Atores Sociais - (capacitação) 1 

Renda Cidadã 5 

Restaurante Bom Prato – criar unidades 
fixas e volantes 3 

Viva Leite e outros modelos de 
distribuição de alimentos 2 

Total para Demais Programas Orçamentários: 19 

Metas e Prioridades: 

Programa saída da população em 
situação de rua “Contratualização por 
Resultado” (disponibilizar para os 
municípios) 9 

Tutoria Intensiva e Transferência de 
Renda “Programa Prospera” - 
(beneficiar famílias) 1 

Total para Metas e Prioridades: 10 

Total para Desenvolvimento Social garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a Autonomia Plena 29 

TOTAL 29 

 

 

DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA       

Objetivo Programa Opção 

Qtd. de 
votos 

Desenvolvimento Social garantindo os 
Direitos Individuais e Coletivos e 
promovendo a Autonomia Plena 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Acessibilidade 1 

Inclusão e qualidade de vida para 
pessoas com deficiência 4 

Total para Demais Programas Orçamentários: 5 

Total para Desenvolvimento Social garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a Autonomia Plena 5 

TOTAL 5 

 



 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o 
desenvolvimento pleno 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Atividades complementares e conexão 
com a comunidade 2 

Construção de escolas - parceria com 
municípios 1 

Educação Básica (oferta de vagas) 2 

Educação Especial 2 

Equipamentos, mobiliários e material 
didático 1 

Merenda escolar 3 

Profissionais da educação - redes 
públicas (desenvolvimento e 
aperfeiçoamento) 8 

Total para Demais Programas Orçamentários: 19 

Metas e Prioridades: 

Educação Integral – (Implantar) 3 

Escolas – “ Escola+Bonita” – (reformar) 3 

Novo Currículo no Ensino Básico da 
Rede Estadual – (implantar) 1 

Segurança Escolar – “ Escola+Segura” – 
(expandir) 3 

Tecnologia e Modernização Pedagógica 
nas Escolas – (implantar Metodologia 
INOVA) 6 

Total para Metas e Prioridades: 16 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 35 

TOTAL 35 

 

SECRETARIA DE ESPORTES       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Econômico 
promovendo o Investimento, a 
Inovação, o Turismo e a Economia 
Criativa 

Metas e Prioridades: Projetos Esportivos (apoiar 
financeiramente) 3 

Total para Metas e Prioridades: 3 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia Criativa 3 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o 
desenvolvimento pleno 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Atividades Esportivas e Lazer – 
(Fomentar) 3 

Infraestrutura Esportiva – (expandir) 3 

Total para Demais Programas Orçamentários: 6 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 6 

TOTAL 9 

 



 

 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO   

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos 
Serviços Públicos, Controle de Gastos e 
Transparência 

Demais Programas 
Orçamentário: 

Recursos Humanos da Administração 
Estadual (capacitação) 1 

Total para Demais Programas Orçamentário: 1 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 1 

Desenvolvimento Econômico 
promovendo o Investimento, a 
Inovação, o Turismo e a Economia 
Criativa 

Demais Programas 
Orçamentários: Crédito a Municípios Paulistas 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 1 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia Criativa 1 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o 
desenvolvimento pleno 

Metas e Prioridades: 

Inclusão do Critério de Melhoria do 
Aprendizado Educacional no Índice de 
Participação dos Municípios no ICMS – 
(apoiar) 2 

Total para Metas e Prioridades: 2 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 2 

TOTAL 4 

 

 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Qualidade de Vida Urbana, com 
Moradia Digna e Mobilidade 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Domicílios beneficiados por 
urbanização e reassentamento 
habitacional 3 

Habitação de interesse social - Casa 
Paulista 3 

Total para Demais Programas Orçamentários: 6 

Metas e Prioridades: 
Regularização Fundiária – (viabilizar) 3 

Unidades Habitacionais – (entregar e 
viabilizar a contratação) 4 

Total para Metas e Prioridades: 7 

Total para Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Digna e Mobilidade 13 

TOTAL 13 

 



 

SECRETARIA DE GOVERNO       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

    

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos 
Serviços Públicos, Controle de Gastos e 
Transparência 

Demais Programas 
Orçamentário: 

Análises de Dados e Estatísticas – 
(SEADE) 2 

Controle Interno / Auditoria 2 

Ouvidoria 1 

Poupatempo 1 

Total para Demais Programas Orçamentário: 6 

Metas e Prioridades: 

Plataformas Digitais – (disponibilizar 
informações e serviços do Poupatempo, 
da Secretaria da Agricultura e do 
Arquivo Público e do Fundo Social, 
passiveis de digitalização) 2 

Portal da Transparência – (disponibilizar 
Licitações, Contratos e Convênios) 3 

Total para Metas e Prioridades: 5 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 11 

Desenvolvimento Social garantindo os 
Direitos Individuais e Coletivos e 
promovendo a Autonomia Plena 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Escolas de Qualificação Profissional do 
Fundo Social de São Paulo - FUSSP 2 

Total para Demais Programas Orçamentários: 2 

Total para Desenvolvimento Social garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a Autonomia Plena 2 

Qualidade de Vida Urbana, com 
Moradia Digna e Mobilidade 

Metas e Prioridades: Trem Intercidades São Paulo-Campinas 
- (viabilizar a PPP) 1 

Total para Metas e Prioridades: 1 

Total para Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Digna e Mobilidade 1 

Segurança Pública para a sociedade 
usando ferramentas de inteligência no 
combate à criminalidade 

Metas e Prioridades: 
Sistema Viário - (intervenções em vias 
urbanas e rodovias para redução de 
acidentes de trânsito) 1 

Total para Metas e Prioridades: 1 

Total para Segurança Pública para a sociedade usando ferramentas de inteligência no combate à criminalidade 1 

TOTAL 15 

 

 

 

 



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

Objetivo Programa Opção Qt.de votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos Serviços 
Públicos, Controle de Gastos e Transparência 

Metas e Prioridades: 
Prédios Estaduais – (implantar 
eficiência energética) 1 

Total para Metas e Prioridades: 1 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 1 

Desenvolvimento Sustentável preservando o 
Meio Ambiente e protegendo a população 
frente aos desastres naturais 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Capacitação e formação de pessoal 
na área ambiental 2 

Compensação Ambiental 1 

Conservação da biodiversidade e 
Proteção Ambiental 4 

Desenvolvimento e Implementação 
de instrumento de planejamento 
ambiental 1 

Fiscalização Ambiental 1 

Gestão ambiental (fortalecimento 
do planejamento) 1 

Monitoramento da qualidade e 
redução da pegada ambiental 2 

Monitoramento e Avaliação da 
qualidade do ar e das águas 1 

Política de Saneamento 
(planejamento, formulação e 
implementação) 3 

Saneamento em zonas rurais / 
comunidades isoladas 2 

Unidades de conservação, pesquisa 
e inovação em meio ambiente 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 19 

Metas e Prioridades: 

Abastecimento de Água Potável nas 
Áreas Atendidas pela SABESP – 
(atender) 2 

Coleta e Tratamento de Esgotos em 
Áreas Atendidas pela SABESP – 
(atender) 1 

Implantação de Barragens para 
Garantir o Abastecimento de Água - 
(concluir) 1 

Parques Estaduais e Áreas de 
Exploração Florestal - (conceder) 1 

Resíduos Sólidos – (Consócios 
municipais – avanços na gestão) 1 

Rio Pinheiros (Novo Rio Pinheiros) – 
(revitalizar) 1 

Total para Metas e Prioridades: 7 

Total para Desenvolvimento Sustentável preservando o Meio Ambiente e protegendo a população frente aos 
desastres naturais 26 

Educação de Qualidade, Inclusiva e 
Transformadora buscando o desenvolvimento 
pleno 

Demais Programas 
Orçamentários: Educação ambiental 5 

Total para Demais Programas Orçamentários: 5 

Total para Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora buscando o desenvolvimento pleno 5 

Saúde Pública integrada com modernas 
tecnologias e amplo acesso 

Metas e Prioridades: Clinicas Meu Pet – (construir) 1 

Total para Metas e Prioridades: 1 

Total para Saúde Pública integrada com modernas tecnologias e amplo acesso 1 

TOTAL 33 



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA       

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Social garantindo os 
Direitos Individuais e Coletivos e 
promovendo a Autonomia Plena 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Acesso à justiça para cidadãos 
dependentes químicos e suas famílias 2 

Atendimento e orientação ao 
consumidor (PROCON) 1 

Fiscalização e controle de pesos e 
medidas (IPEM/INMETRO-SP) 1 

Participação Social (promoção) 1 

Proteção à Criança e ao Adolescente 
ameaçado de morte (PPCAM) 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 6 

Total para Desenvolvimento Social garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a Autonomia Plena 6 

Segurança Pública para a sociedade 
usando ferramentas de inteligência no 
combate à criminalidade 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Ampliação do acesso à justiça por meio 
de novos equipamentos e serviços 1 

Construção, ampliação e reforma de 
Fóruns 2 

Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 4 

Total para Segurança Pública para a sociedade usando ferramentas de inteligência no combate à criminalidade 4 

TOTAL 10 

 

 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Desenvolvimento Econômico 
promovendo o Investimento, a Inovação, 
o Turismo e a Economia Criativa 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Hidrovia Tietê-Paraná - (obras de 
ampliação e melhorias) 1 

Ponte Santos-Guarujá - (obras) 1 

Terminais Rodoviários - (reforma e 
construção) 1 

Travessias Litorâneas - (desestatizar) 3 

Total para Demais Programas Orçamentários: 6 

Metas e Prioridades: 
Estradas Vicinais - (recuperar) 2 

Rodovias Estaduais - (recuperar e 
melhorar) 1 

Total para Metas e Prioridades: 3 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia Criativa 9 

TOTAL 9 

 



 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO       

Programa Opção Secretaria 
Qtd. de 

votos 

Caso não tenha encontrado nos itens acima a 
atividade sobre a qual tem interesse, selecione “ 
Outros” e dê sua sugestão: 

Outros 
  3 

Total para Outros: 3 

Total para Caso não tenha encontrado nos itens acima a atividade sobre a qual tem interesse, selecione “Outros” e 
dê sua sugestão: 3 

Programas Orçamentários 

Difusão de Conhecimento   1 

Total para Difusão de Conhecimento 1 

Interesses Sociais e Individuais Defendidos   3 

Total para Interesses Sociais e Individuais Defendidos 3 

Total para Programas Orçamentários 4 

TOTAL 7 

 

 

 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos 
Serviços Públicos, Controle de Gastos e 
Transparência 

Demais Programas 
Orçamentário: 

Consultoria e Assessoria Jurídica nos atos 
dos gestores públicos 1 

Representação Judicial do Estado e 
Autarquias 2 

Total para Demais Programas Orçamentário: 3 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 3 

TOTAL 3 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DE PROJETOS ORÇAMENTO E GESTÃO 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos 
Serviços Públicos, Controle de Gastos e 
Transparência 

Demais Programas 
Orçamentário: 

Audiências Públicas em Processos de 
Planejamento e Orçamento 6 

Gestão orientada para resultados 2 

Orçamento e Plano Plurianual 3 

Parceria Público-Privada 2 

Planejamento e Orçamento 
(aprimoramento do Sistema estadual) 3 

Recursos Humanos da Administração 
Estadual 3 

Regime Próprio da Previdência 
Estadual 3 

Total para Demais Programas Orçamentário: 22 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 22 

Saúde Pública integrada com modernas 
tecnologias e amplo acesso 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual 6 

Total para Demais Programas Orçamentários: 6 

Total para Saúde Pública integrada com modernas tecnologias e amplo acesso 6 

TOTAL 28 

 

 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Gestão Pública Moderna e Eficiente, 
comprometida com a Qualidade dos 
Serviços Públicos, Controle de Gastos e 
Transparência 

Demais Programas 
Orçamentário: 

Parcerias Internacionais 
(articulação) 1 

Total para Demais Programas Orçamentário: 1 

Total para Gestão Pública Moderna e Eficiente, comprometida com a Qualidade dos Serviços Públicos, Controle de 
Gastos e Transparência 1 

TOTAL 1 

 

 



 

 

SECRETARIA DA SAÚDE         

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Saúde Pública integrada com modernas 
tecnologias e amplo acesso 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Alta e Média complexidade (atender) 1 

Ambulatórios Médicos de 
Especialidades – (construir) 5 

Atendimento Básico (apoiar os 
municípios) 7 

Equipamentos médico-hospitalares 3 

Exames de Diagnósticos (aumentar a 
oferta) 4 

Gestão SUS 3 

Hospitais Filantrópicos / Santas Casas 
(apoiar/atender) 5 

Leitos hospitalares (aumentar a oferta) 3 

Medicamentos, soros, vacinas, sangue e 
hemoderivados (produzir/distribuir) 4 

Pesquisas científicas na área da saúde 
(expandir) 3 

Profissionais da saúde (capacitar, 
desenvolver e apoiar) 3 

Usuários de substâncias psicoativas 
(cuidado integral) 2 

Vigilância epidemiológica 1 

Vigilância sanitária 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 45 

Metas e Prioridades: 

Corujão da Saúde e Carretas Dr. Saúde 
– (atender) 2 

Histórico Clínico Eletrônico – 
(implantar) 3 

Hospital Regional - (concluir) 2 

Telemedicina e Teleatendimento – “ 
Multisaúde” – (implantar) 5 

Unidades de Saúde - (reformar e 
equipar) 5 

Vacinar contra COVID-19 6 

Total para Metas e Prioridades: 23 

Total para Saúde Pública integrada com modernas tecnologias e amplo acesso 68 

TOTAL 68 

 

 



 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Saúde Pública integrada com modernas 
tecnologias e amplo acesso 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Emergências - Corpo de Bombeiros 
(Pronto-atendimento) 2 

Total para Demais Programas Orçamentários: 2 

Total para Saúde Pública integrada com modernas tecnologias e amplo acesso 2 

Segurança Pública para a sociedade 
usando ferramentas de inteligência no 
combate à criminalidade 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Bombeiros - (aprimorar os serviços) 5 

Delegacia da Mulher - (expandir o 
atendimento) 1 

Policial Militar - (proteção social) 3 

Policiamento Ostensivo e Preventivo 3 

Polícia Judiciária (aprimorar) 5 

Profissionais da Segurança Pública - 
(formar e capacitar) 6 

Registros digitais de ocorrência 1 

Total para Demais Programas Orçamentários: 24 

Metas e Prioridades: 

Bases Comunitárias Móveis da Polícia - 
(disponibilizar) 1 

Batalhão de Ações Especiais – “ BAEPs” 
- (implantar) 3 

Equipamentos de Uso Policial - 
(modernizar) 4 

Unidades da Segurança Pública - 
(reformar) 1 

Total para Metas e Prioridades: 9 

Total para Segurança Pública para a sociedade usando ferramentas de inteligência no combate à criminalidade 33 

TOTAL 35 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 

Programa Opção Secretaria Qtd. de votos 

Programas Orçamentários Implantação do processo virtual   2 

Total para Implantação do processo virtual 2 

Total para Programas Orçamentários 2 

TOTAL 2 

 

 



 

SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS 

Objetivo Programa Opção 
Qtd. de 

votos 

Qualidade de Vida Urbana, com 
Moradia Digna e Mobilidade 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Linha 19 - Celeste (obras e sistemas) 1 

Sistema de Transportes (gestão 
integrada) 10 

Trens Metropolitanos - Linha 7 
(modernizar) 3 

Total para Demais Programas Orçamentários: 14 

Metas e Prioridades: 

Implantação da Linha 15 Prata do 
Metrô até o Jardim Colonial - (concluir) 2 

Implantação da Linha 9 -Esmeralda da 
CPTM – (concluir) 1 

Linha 17 – Ouro do Metrô – (executar) 2 

Linha 2 do Metrô – Trecho Vila 
Prudente - Penha (executar e 
implantar) 3 

Linha 6- Laranja do Metrô (implantar e 
executar) 4 

Linhas 1,2,3 e 5 – (implantar Sistemas 
de Energia e Sinalização e Portas de 
Plataforma) 2 

Total para Metas e Prioridades: 14 

Total para Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Digna e Mobilidade 28 

TOTAL 28 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA       

Programa Opção Secretaria 
Qtd. de 

votos 

Caso não tenha encontrado nos itens acima a 
atividade sobre a qual tem interesse, selecione 
“Outros” e dê sua sugestão: 

Outros 
  4 

Total para Outros: 4 

Total para Caso não tenha encontrado nos itens acima a atividade sobre a qual tem interesse, selecione 
“Outros” e dê sua sugestão: 4 

Programas Orçamentários 

Conciliação de Mediação de Conflitos   45 

Total para Conciliação de Mediação de Conflitos 45 

Processos Digitais   3 

Total para Processos Digitais 3 

Serviços de Prestação Jurisdicional   4 

Total para Serviços de Prestação Jurisdicional 4 

Total para Programas Orçamentários 52 

TOTAL 56 

 



 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Programa Opção Secretaria Qtd. de votos 

Programas Orçamentários 

Conciliação de Mediação de Conflitos   4 

Total para Conciliação de Mediação de Conflitos 4 

Processos Digitais   2 

Total para Processos Digitais 2 

Total para Programas Orçamentários 6 

TOTAL 6 

 

 

SECRETARIA DE TURISMO   

Objetivo Programa Opção 

Qtd. de 
votos 

Desenvolvimento Econômico 
promovendo o Investimento, a 
Inovação, o Turismo e a Economia 
Criativa 

Demais Programas 
Orçamentários: 

Estâncias e Municípios de Interesse 
Turístico – “MITs” – (apoiar) 1 

Gestão do Turismo Paulista – 
(desenvolver) 3 

Promoção Turística – (estruturar) 2 

Total para Demais Programas Orçamentários: 6 

Metas e Prioridades: 
Divulgação dos Destinos e Atrativos 
Turísticos – “SP para Todos” - (realizar 
iniciativas) 1 

Total para Metas e Prioridades: 1 

Total para Desenvolvimento Econômico promovendo o Investimento, a Inovação, o Turismo e a Economia 
Criativa 7 

TOTAL 7 

 

OUTROS (QUANDO DA NÃO OPÇÃO POR METAS OU PROGRAMAS – NOVAS SUGESTÕES) 

Objetivos Estratégicos Opção Secretaria Qtd. de votos 

Todos Outros  Indefinida 75 

Total para todos 75 

Total para indefinidos 75 

TOTAL 75 

 



 

Votos Qualificados 

por Região, Objetivos 

Estratégicos/Demais Áreas e 
Itens de Votação(Metas e 

Programas Orçamentários) 
 

Audiência pública eletrônica - LOA 2022 

Comentários por região, objetivos estratégicos/áreas e por itens de votação (metas e programas 

orçamentários) qualificação dos votos - LOA 2022 

Demanda Comentário 

AU PIRACICABA 
 

OBJETIVO 
 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Prevenção, gestão e fiscalização 

sanitária 
Não adianta produzir se a qualidade dos alimentos não for boa. 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

OBJETIVO 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

GARANTINDO OS DIREITOS 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS E 

PROMOVENDO A AUTONOMIA 

PLENA 

 

  



 

Centro Dia / Centro de 

Convivência do Idoso 

Com o crescimento da população idosa, temos que aumentar centros 

de convivência (asilos, casa de repouso, etc..) principalmente para 

aqueles com demência, mobilidade reduzida e problemas de saúde, 

quando a família (quando tem) não possa cuidar... 

Programa saída da população 

em situação de rua 

“Contratualização por 

Resultado” (disponibilizar para 

os municípios) 

Criação de mais vagas em abrigos públicos para pessoas em situação 

de rua, aliada à disponibilização de cursos profissionalizantes, bem 

como cursos de Excel, Word, Português, Matemática, para que essa 

população seja aproveitada no mercado de trabalho. Para isso, seria 

importante realizar parcerias com empresas privadas, para facilitar a 

inserção dessa população em escritórios, indústrias, construção civil... 

É necessário, também, manter o acompanhamento e disponibilização 

de cursos (não apenas profissionalizante, mas também de ensino 

médio, preparatórios para o vestibular...). 

Escolas de Qualificação 

Profissional do Fundo Social de 

São Paulo - FUSSP 

Pensando nos jovens, uma escola de capacitação com ofertas de 

cursos ao qual os jovens se identifiquem podemos diminuir o número 

de adolescentes infratores. 

Gestores e Atores Sociais - 

(capacitação) 

Incluir a dimensão aspectos de educação ambiental, sustentabilidade 

socioambiental, saúde única e método científico em todos os 

processos formativos promovidos pelo governo estadual 

Aperfeiçoamento de Recursos 

Humanos na defensoria pública 
Necessidade de ampliação do número de Defensores Públicos. 

Acesso à justiça para cidadãos 

dependentes químicos e suas 

famílias 

Pagar os Conciliadores e Mediadores no Judiciário, incluir o 

pagamento dos Mediadores e Conciliadores no Orçamento do 

Tribunal. 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Soluções Tecnológicas em 

Pesquisa Agropecuária – 

(disponibilizar) 

disponibilizar o serviço e buscar a difusão do mesmo, principalmente 

para a população das periferias e de baixa renda, principalmente as 

hortas, para cultura de subsistência e também para obtenção de 

renda familiar. 

  



 

Agricultura sustentável e 

assistência técnica / extensão 

rural 

Extensão rural com foco na agricultura familiar e comunidades 

tradicionais com uma visão sistêmica e multifuncional dos 

Agroecossistemas, com atenção para diversidades, complexidades 

dos diferentes regiões ecológicas do Estado, com equipe 

multidisciplinar presente nas Casas da Agricultura 

Agricultura sustentável e 

assistência técnica / extensão 

rural 

Recursos para programa Mais Gestão Mais Renda. 

Agroecologia e produção 

orgânica (transição) 
recurso para capacitação dos produtores 

Agroecologia e produção 

orgânica (transição) 
Ampliar o programa 

Linhas de crédito e Seguro Rural 

– FEAP 

Reativar linhas de credito para investimento em atividades de 

fruticultura 

Agronegócio (crédito e 

subvenção econômica) 

A principal ferramenta de mitigação dos riscos da agropecuária é o 

seguro rural. Precisamos incentivar a proteção do homem do campo 

visando manter nossa estabilidade econômica e nossa segurança 

alimentar. Para tanto, programa de subvenção necessita de recurso 

da ordem de R$ 120 milhões. 

Prevenção, gestão e fiscalização 

sanitária 

Defesa Agropecuária, um serviço essencial para que toda a cadeia 

Agropecuária cresça de forma segura e ordenada. Sem um serviço de 

defesa Agropecuária digno não teremos o setor visto com respeito 

pelos países para onde vão nossos produtos, nem mesmo teremos 

segurança para abastecer nosso mercado interno. Funcionários 

recebendo salários defasados há mais de 10 anos sem 

reposição/reajustes, trabalhando em locais insalubres com risco 

inclusive de desabamento, isso é o retrato de um estado que vive às 

custas da Agropecuária, mas que não valoriza quem faz acontecer. 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PROMOVENDO O 

INVESTIMENTO, A INOVAÇÃO, 

O TURISMO E A ECONOMIA 

CRIATIVA 

 

  



 

Projetos Culturais de 

Prefeituras “Juntos pela 

Cultura”– (apoiar 

financeiramente) 

A atividade cultural tem sofrido com a atual crise pandêmica e 

quando essa situação acabar, muitos artistas terão que recomeçar do 

zero, sugiro que a prefeitura e o estado tenha vários projetos em 

andamento e que contrate os artistas, Ribeirão Grande, por exemplo, 

ainda não tem o seu hino municipal, algo que seria interessante a 

movimentação da classe artística para criação desse produto cultural. 

Projetos Esportivos (apoiar 

financeiramente) 

Nos bairros mais carentes da cidade de Guarulhos, há um certo 

"abandono" em relação aos projetos esportivos, um maior 

investimento no esporte pode mudar o pensamento dos jovens da 

cidade.  

APL’s – Arranjos Produtivos 

Locais 

Programar maior investimento para a APL de Cerquilho, das 

confecções 

Rodovias Estaduais - (recuperar 

e melhorar) 

PELA IMPORTANCIA DA INFRA ESTRUTURA DAS RODOVIAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A 

SOCIEDADE USANDO 

FERRAMENTAS DE 

INTELIGÊNCIA NO COMBATE À 

CRIMINALIDADE  

 

Profissionais da Segurança 

Pública - (formar e capacitar) 

Formar mais policiais civis e militares para aumentar a segurança do 

Estado. 

Polícia Judiciária (aprimorar) Melhores salários 

Sistema Penitenciário - (criar 

postos de trabalho) 

Além de facilitar a diminuição da pena, o trabalho é um verdadeiro 

instrumento para reeducação e ressocialização 

Bombeiros - (aprimorar os 

serviços) 
Capacitar os bombeiros para atuarem como polícia militar... 

  



 

Bombeiros - (aprimorar os 

serviços) 

aquisição de Auto Bomba Salvamento (ABS); - aquisição de Unidade 

de Resgate (UR) e Unidade de Resgate e Salvamento Aquático (URSA); 

- aquisição de Máscara Autônoma para Proteção Respiratória (EPR); - 

aquisição de equipamentos relacionados à Tecnologia da Informação 

e Comunicação (computadores, rádios transceptores móveis e 

portáteis, aparelhos de PABX, impressoras, etc). 

Equipamentos de Uso Policial - 

(modernizar) 

Comprar mais câmeras de uso pessoal para os policiais militares e 

civis. 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O 

MEIO AMBIENTE E 

PROTEGENDO A POPULAÇÃO 

FRENTE AOS DESASTRES 

NATURAIS  

 

Capacitação e formação de 

pessoal na área ambiental 

Todo o pessoal da área ambiental precisa participar de processos 

formativos contínuos que incluam, entre outros aspectos, o 

aperfeiçoamento quanto às diretrizes, objetivos e metodologias e 

práticas do campo da Educação Ambiental.  

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E 

EFICIENTE, COMPROMETIDA 

COM A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE 

DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA  

 

Recursos Humanos da 

Administração Estadual 

Valorização salarial das carreiras de Agentes de Desenvolvimento 

Social e Especialistas de Desenvolvimento Social, previsão de 

concurso público para recomposição dos mais de 40% de vagas (em 

decorrência de exoneração ou aposentadoria) e a realização do 

concurso de promoção anual que não é realizado desde 2011. 

Representação Judicial do 

Estado e Autarquias 

Atualmente a Procuradoria Geral do Estado encontra-se com 

aproximadamente 40% de cargos vagos de Procurador do Estado e 

para que a representação do Estado e autarquias continue eficiente 

há necessidade da nomeação dos candidatos aprovados no último 

concurso e que aguardam na lista de espera, bem como, abertura de 

novo concurso para, no mínimo, provimento de mais 150 vagas. 

  



 

Representação Judicial do 

Estado e Autarquias 

Sem prejuízo da necessidade de nomeação dos candidatos aprovados 

em concurso público e que aguardam na lista de espera, assim como 

vem ocorrendo no âmbito do Ministério Público, TJSP e Defensoria 

Pública, a PGE SP necessita de investimentos para que tenha uma 

carreira de apoio própria,. com servidores qualificados que poderão 

assessorar aos Procuradores do Estado na defesa do interesse público 

Orçamento e Plano Plurianual remuneração dos conciliadores e mediadores 

Audiências Públicas em 

Processos de Planejamento e 

Orçamento 

Pagar o trabalho dos mediadores e Conciliadores no judiciário. Incluir 

o pagamento dos mediadores e conciliadores no Orçamento do 

Tribunal de Justiça 

Audiências Públicas em 

Processos de Planejamento e 

Orçamento 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* " 

Audiências Públicas em 

Processos de Planejamento e 

Orçamento 

Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores No judiciário. Incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal. 

Poupatempo 

Maior controle e capacitação dos atendentes, bem como seus 

supervisores e administradores. Para que haja mais capacitação nos 

atendimentos e transparência para que os cidadãos que necessitam 

do serviço oferecido. UMA MELHOR QUALIDADE NO SERVIÇO 

OFERECIDO PARA O CIDADÃO, Ter uma avaliação dos gestores 

QUALIDADE DE VIDA URBANA, 

COM MORADIA DIGNA E 

MOBILIDADE   

Linha 6- Laranja do Metrô ( 

implantar e executar) 

Faz mais de anos que os imóveis já foram desapropriados e o projeto 

não sai do papel. 

Apoio aos Municípios na 

melhoria da infraestrutura 

urbana. 

melhorar a questão de mobilidade, tendo em vista o envelhecimento 

da população, tanto urbana quanto rural. 

Apoio aos Municípios na 

melhoria da infraestrutura 

urbana. 

Canalizar os córregos próximos as comunidades e construir áreas 

esportivas e de lazer para os moradores 

  



 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 

INCLUSIVA E 

TRANSFORMADORA BUSCANDO 

O DESENVOLVIMENTO PLENO  
 

Tecnologia e Modernização 

Pedagógica nas Escolas – 

(implantar Metodologia INOVA) 

Investimento contínuo em educação básica e profissionalizante. 

Educação ambiental 

É preciso ambientalizar a educação escolar, tendo em vista a Lei 

Estadual 12.780/2007, o atrelamento do atual PPA aos ODS/ONU e os 

enormes riscos de colapsos socioambientais a que estamos 

submetidos, sendo a Pandemia do Covid-19 apenas um exemplo. 

Para tal ambientalização se faz necessário a destinação de recursos 

para: 1) constituição de equipes de profissionais qualificados e 

dedicados especificamente à Educação Ambiental no âmbito da 

Secretaria de Educação e do Centro Paula Souza; 2) processos de 

formação continuada para professores e demais profissionais 

envolvidos na educação; 3) construção e reformas sustentáveis das 

escolas; 4) promoção de programas e projetos de educação 

ambiental nas e pelas escolas; 5) produção de material didático 

qualificado. 

Educação ambiental 

Reforçar o financiamento das ações de Educação Ambiental previstas 

no programa 2617 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E 

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

Ensino Técnico e Tecnológico - 

Centro Paula Souza 

Precisamos acelerar a formação técnica dos jovens para iniciar logo 

no mercado, principalmente em tecnologia da informação 

Ensino Profissionalizante para 

Jovens Cursando o Ensino 

Médio – “Novotec” - (vagas) 

Importantíssimo. O investimento nessa área tem articulações com 

outros setores bastante estratégicos 

Segurança Escolar – 

“Escola+Segura” – (expandir) 
voto de teste 

  



 

Segurança Escolar – 

“Escola+Segura” – (expandir) 

Nos são apresentados índices que constatam a baixa qualidade da 

educação no Brasil como um todo. Estamos vivendo uma crise, 

entendo ser necessário um plano sério que atinge a autoridade 

natural respeitando a figura do professor. Resgatar a tradição da 

educação tradicional, filosófica, clássica de forma planejada 

vislumbrando qualidade. Há décadas que a Educação foi desvirtuada 

e politizada. Necessário repensar e aproveitar excelentes educadores 

sérios e preocupados com o cidadão e futuro do país.  

Escolas – “Escola+Bonita” – 

(reformar) 

As reformas das escolas devem considerar a dimensão 

socioambiental e incluir elementos tanto de Sustentabilidade 

Ambiental quanto de Saúde Única. Inclusive considerando os 

aspectos de sanitários e de inclusão para pessoas com deficiências. 

Sendo tal procedimento, não só operacional mas, também, uma 

contribuição para ambientalização da escola enquanto uma 

estratégia educativa-formativa (escola como espaço educativo). 

Enfim propõem-se que tenhamos uma iniciativa do tipo: "Escola 

bonita, inclusiva, saudável e sustentável" 

Educação Integral – (Implantar) 
Aumentar a carga horária, implantando o contraturno, e expandir a 

grade curricular com disciplinas sociemocionais e tecnologicas 

Profissionais da educação - 

redes públicas 

(desenvolvimento e 

aperfeiçoamento) 

O governo deveria investir na educação das redes de ensino pública e 

na saúde pública também 

Profissionais da educação - 

redes públicas 

(desenvolvimento e 

aperfeiçoamento) 

O governo deveria investir na educação das redes de ensino pública e 

na saúde pública também 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Unidades de Saúde - (reformar 

e equipar) 

Melhorar o acesso às unidades de saúde pela população em geral, 

tanto em infraestrutura como em equipamentos, serviços e 

atendimento. 

  



 

Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual 

EXPANDIR CLINICAS MEDICAS E LABORATÓRIOS CREDENCIADOS EM 

SÃO PAULO CAPITAL 

Exames de Diagnósticos 

(aumentar a oferta) 

Ampliar a oferta principalmente nas regiões mais afastadas do centro 

da cidade. 

Hospital Regional - (concluir) teste 

Hospitais Filantrópicos / Santas 

Casas (apoiar/atender) 

Inclusão de veículos especiais para transporte de pacientes. O 

Hospital de Amor Jales, frente a necessidade de locomoção de 

pacientes em situações críticas e em situações de urgência, necessita 

de um transporte próprio Ambulância UTI para atenção especializada 

1- Unidade Móvel de Saúde - SAMU (Suporte Básico e/ou Avançado 

de Vida): Veículo para transporte e assistência ao paciente (SAMU), 

para Suporte Básico e/ou Avançado de Vida exclusivamente para o 

Componente Renovação de Frota. Descritivo técnico: Veículo tipo 

furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero 

km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192. 

Hospitais Filantrópicos / Santas 

Casas (apoiar/atender) 

Aumento recursos de custeio para suprir o déficit mensal do Hospital 

de Amor que atende 94,57% dos municípios de SP. Atualmente 60% 

de todos os atendimentos realizados pelo hospital no Brasil são de 

pacientes de SP. Durante o ano de 2020 a unidade de Jales atendeu 

135.577 pacientes do estado, foram tratados com a realização de 

203.312 procedimentos. Outras 253 cidades foram atendidas pelas 

carretas de prevenção e diagnóstico de câncer, onde foram realizadas 

207.296 mamografias e detectados 1.079 novos casos da doença. 

Possui três hospitais e uma unidade de prevenção em Barretos, 

Hospital em Jales e unidades de prevenção e diagnóstico em 

Campinas e Fernandópolis. O déficit operacional de Jales é de 

R$3.039.749,98 milhões frente aos R$353.486 milhões em todas as 

unidades. 

Medicamentos, soros, vacinas, 

sangue e hemoderivados 

(produzir/distribuir) 

Investir recursos do tesouro estadual para potencializar a produção 

de medicamentos da Furp. . Para que a Furp possa ampliar e garantir 

o acesso a medicamentos para atendimento às doenças 

negligenciadas e de relevância pública precisa de investimentos com 

recursos do tesouro estadual, a fim de adquirir equipamentos para o 

controle de qualidade e desenvolvimento farmacotécnico e ampliar 

os medicamentos produzidos 

  



 

Medicamentos, soros, vacinas, 

sangue e hemoderivados 

(produzir/distribuir) 

Investir recursos do tesouro estadual para potencializar a produção 

de medicamentos da Furp. Para que a Furp possa ampliar e garantir o 

acesso a medicamentos para atendimento às doenças negligenciadas 

e de relevância pública precisa de investimentos com recursos do 

tesouro estadual, a fim de adquirir equipamentos para o controle de 

qualidade e desenvolvimento farmacotécnico e ampliar os 

medicamentos produzidos. 

Telemedicina e 

Teleatendimento – 

“Multisaúde” – (implantar) 

Implantar e melhorar, através de capilarização o acesso à população 

desse serviço. 

Pesquisas científicas na área da 

saúde (expandir) 

Criar, em conjunto com o governo federal e órgãos internacionais, um 

centro de monitoramento do aparecimento de novos vírus e outros 

patógenos com o poder de deflagar uma nova pandemia. 

Vacinar contra COVID-19 

Inclusão dos servidores diretos e indiretos da política de Assistência 

Social dos municípios e do Estado que estão no atendimento direto 

da população; 

Vacinar contra COVID-19 Implantação de calendário anual. 

Vacinar contra COVID-19 

alienada ao acesso à vacina para todos, deve-se priorizar a ampliação 

do atendimento básico nos postos de saúde, contratando mais 

profissionais para que as filas e tempo de espera por atendimentos 

básicos e especializados sejam eficientes quando se precisa.,  

DEMAIS ÁREAS DE GOVERNO 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO  

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TCE 

Pagar o trabalho dos mediadores conciliadores no judiciário - Incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

TV Alesp 

Alesp: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - 

incluir o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal 

  



 

Sessões Legislativas 

Incluir na LOA 2022 O pagamento pelo trabalho dos Mediadores 

Conciliadores no Judiciário - CEJUSC incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal de Justiça. 

Sessões Legislativas 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* " 

Sessões Legislativas 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* " 

Sessões Legislativas 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* " 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Serviços de Prestação 

Jurisdicional - TJ 

Pagamento dos mediadores e conciliadores na atuação perante 

partes hipossuficientes 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagamento dos mediadores e conciliadores, que estão a serviço do 

Tribunal de Justiça, incluir esse serviço como essencial para o estado 

e comunidade, que precisa do pagamento de forma justa e coerente, 

já que estamos a serviço do estado. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Audiências de conciliação e mediação judiciais e preprocessuais. 

Previsão de pagamento em casos de justiça gratuita, inclusive. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento 

dos mediadores e conciliadores no tribunal de 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Os mediadores judiciais precisam receber uma remuneração digna e 

paga pelo Estado de SP. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento 

dos mediadores e conciliadores no tribunal 

  



 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Remuneração dos mediadores e conciliadores no judiciário, e mesmo 

que haja gratuidade de justiça que haja uma remuneração.  

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* " 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Precisamos de uma verba para que a remuneração dos conciliadores 

e mediadores possa ser paga pelo Estado. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no judiciário e 

incluir o pagamento dos mediadores e conciliadores no orçamento do 

tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores no judiciário bem 

como incluir o pagamento dos Mediadores Conciliadores no 

Orçamento do Tribunal. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* " 

  



 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento 

dos mediadores e conciliadores no tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Que seja incluído no orçamento o pagamento dos honorários dos 

trabalhos prestados pelos auxiliares da justiça : conciliadores e 

mediadores, inclusive em processos de gratuidade judiciária. Chega 

de trabalho voluntário e de humilhação por um trabalho de altíssima 

qualidade que presto ao cidadão que busca a justiça!!!! 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento 

dos mediadores e conciliadores no orçamento do tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribuna 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

*pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal* 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

inclusive nós processos de justiça gratuita. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Que seja incluído no orçamento a partir de 2022 o pagamento dos 

honorários dos trabalhos prestados pelos auxiliares da justiça : 

conciliadores e mediadores, inclusive em processos de gratuidade 

judiciária que é a maioria dos processos do judiciário paulista 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no Judiciario - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do 

Tribunal! 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento 

dos mediadores e conciliadores no tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Remuneração do trabalho dos mediadores e conciliadores pelo 

Estado no caso de partes hipossuficientes 

  



 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Que seja incluído no orçamento a partir de 2022 o pagamento dos 

honorários dos trabalhos prestados pelos auxiliares da justiça : 

conciliadores e mediadores, inclusive em processos de gratuidade 

judiciária. Eles trabalham com muita qualidade e ajudam a diminuir 

os processos nas prateleiras do judiciários para decisão. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

RA ARAÇATUBA 
 

OBJETIVO 
 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Prevenção, gestão e fiscalização 

sanitária 
Melhoria com investimento nós serviço de Defesa Sanitária Animal. 

RA BARRETOS 
 

OBJETIVO 
 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

  



 

Emergências - Corpo de 

Bombeiros (Pronto-

atendimento) 

Aumento recursos de custeio para suprir o déficit mensal do Hospital 

de Amor Barretos que atende 94,57% dos municípios de SP. 

Atualmente 60% de todos os atendimentos realizados pelo hospital 

no Brasil são de pacientes de SP. Durante todo o ano de 2020 100.668 

pacientes do estado foram tratados com a realização de 409.068 

atendimentos para 610 municípios. Outras 253 cidades foram 

atendidas pelas carretas de prevenção e diagnóstico de câncer, onde 

foram realizadas 207.296 mamografias e detectados 1.079 novos 

casos da doença. Possui três hospitais e uma unidade de prevenção 

em Barretos, outro hospital de apoio nos atendimentos em Jales e 

unidades de prevenção e diagnóstico em Campinas e Fernandópolis. 

O déficit operacional de SP é de R$173.986 milhões frente aos 

R$353.486 milhões do Brasil. 

Pesquisas científicas na área da 

saúde (expandir) 

Apoio, parceria e destinação de recursos financeiros para os projetos 

de pesquisa em saúde do Hospital de Amor Barretos que possui o 

maior banco de tumores de células tumorais da América Latina e 

Laboratório de cultura de células no Centro de Pesquisa em 

Oncologia Molecular, além de ser o hospital líder da América Latina 

pelo ranking SCIMAGO. 

RA CAMPINAS 
 

OBJETIVO 
 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A 

SOCIEDADE USANDO 

FERRAMENTAS DE 

INTELIGÊNCIA NO COMBATE À 

CRIMINALIDADE  

 

Policial Militar - (proteção 

social) 

É necessário aumentar o efetivo da Polícia Militar em São José do Rio 

Pardo que há anos está defasado. Ocorreram diversas 

aposentadorias, exonerações e remoções e os policiais não foram 

repostos, causando grande déficit, impedindo a realização de várias 

ações e aumentando a sensação de insegurança da população. 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 

INCLUSIVA E 

TRANSFORMADORA BUSCANDO 

O DESENVOLVIMENTO PLENO  
 

  



 

Infraestrutura Esportiva – 

(expandir) 

É fundamental que o governo do Estado de São Paulo destine 

recursos para auxiliar a construção e manutenção de equipamentos 

esportivos no município de São José do Rio Pardo. Tal medida visa 

garantir maior acesso dos munícipes ao direito que possuem da 

prática esportiva. 

RA CENTRAL 
 

OBJETIVO 
 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Vacinar contra COVID-19 

Inserir os trabalhadores diretos e indiretos atuantes da política de 

assistência social do SUAS em nível municipal e estadual que realizam 

atendimento a população em situação de vulnerabilidade social 

RA MARÍLIA 
 

OBJETIVO 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

GARANTINDO OS DIREITOS 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS E 

PROMOVENDO A AUTONOMIA 

PLENA 

 

Fortalecimento da temática 

juventude (eventos de 

conscientização e engajamento) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PROMOVENDO O 

INVESTIMENTO, A INOVAÇÃO, 

O TURISMO E A ECONOMIA 

CRIATIVA 

 

  



 

Museus do Estado de São Paulo 

(gestão) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em melhoria de 

equipamentos culturais (teatro, espaço cultural, biblioteca, casa de 

cultura etc...), seja para reformas ou para aquisição de equipamentos 

novos (som, iluminação etc...) 

Projetos Culturais de 

Prefeituras “Juntos pela 

Cultura”– (apoiar 

financeiramente) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais. 

Fábricas de Cultura 4.0 

(implantar) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais. Instalar equipamentos culturais do Estado na cidade, ou 

enviar verbas para o município gerenciar/melhorar/instalar novos 

equipamentos culturais e de renda na cadeia da economia criativa. 

Estâncias e Municípios de 

Interesse Turístico – “MITs” – 

(apoiar) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em 

projetos/equipamentos culturais como forma de fortalecer a 

economia criativa regional, promovendo o turismo e a cultura. 

Marília é polo regional e referência em saúde, educação e cultura. 

Projetos Culturais de Artistas e 

Produtores Independentes 

(ProAC Expresso) – (apoiar 

financeiramente) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais, promovendo a geração de renda na cadeia da economia 

criativa. 

Programas de Difusão Cultural 

online e Presencial -Instituições 

Culturais do Governo do Estado 

- (expandir) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais. 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 

INCLUSIVA E 

TRANSFORMADORA BUSCANDO 

O DESENVOLVIMENTO PLENO  
 

Ensino Superior - graduação, 

pós-graduação e extensão 

Oferecer cursos de extensão e pós-graduação (especialização e/ou 

mestrado) a servidores públicos das esferas municipais por meio da 

UAB - Universidade Aberta do Brasil ou criar novos projetos com as 

universidades e faculdades públicas do Estado de SP. É possível 

oferecer esses cursos na modalidade de EAD, reduzindo custos e 

capacitando servidores municipais na área de gestão pública. 

  



 

Difusão cultural nos municípios 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. 

Atividades culturais relativas à 

América Latina (promover) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. Ações culturais, além 

de formar cidadãos responsáveis e conscientes, também servem ao 

lazer e ao entretenimento. 

Formação de Alunos em 

Música, Gestão de Teatros e 

Orquestra 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. 

Atividades Esportivas e Lazer – 

(Fomentar) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. Ações culturais, além 

de formar cidadãos responsáveis e conscientes, também servem ao 

lazer e ao entretenimento. 

Oficinas Culturais 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. 

  



 

Equipamentos Culturais – 

(acessibilidade plena e 

universal) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. Destinar recursos para 

reforma/equipamentos dos espaços de arte e cultura. 

Patrimônio Cultural (preservar, 

difundir) 

Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos 

culturais de forma intersetorial, envolvendo assistência social, 

educação e saúde, oferecendo projetos culturais e formação na área 

cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de 

economia criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas 

apenas ao orçamento da Secretaria da Cultura. Destinar recursos para 

reforma/equipamentos dos espaços de arte e cultura. 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Unidades de Saúde - (reformar 

e equipar) 
Melhorar as condições das unidades de saúde 

Atendimento Básico (apoiar os 

municípios) 

Enviar verbas para aprimorar atendimento domiciliar, para implantar 

centro de referência para idosos 

RA PRESIDENTE PRUDENTE 
 

OBJETIVO 
 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Pequenos Produtores, 

agricultores familiares e 

moradores rurais 

Oferecer ao assentado, mesmo com lote titulado, ATER permanente e 

ininterrupto através do ITESP. 

Agricultura sustentável e 

assistência técnica / extensão 

rural 

Assistência técnica e defesa Agropecuária 

  



 

RA RIBEIRÃO PRETO 
 

OBJETIVO 
 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 

INCLUSIVA E 

TRANSFORMADORA BUSCANDO 

O DESENVOLVIMENTO PLENO  
 

Construção de escolas - parceria 

com municípios 

Se faz necessária a construção de uma nova unidade de ensino médio 

em nosso Município, pois contamos com uma única unidade escolar 

de ensino médio, a população cresceu significativamente e acabou 

por “superlotar” a única unidade disponível em nossa cidade. 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Equipamentos médico-

hospitalares 

Se faz necessário adquirir um novo equipamento de radioterapia para 

o HC-RP, pois o Hospital conta apenas com um equipamento que por 

vezes acaba tendo que passar por manutenções onde acaba por 

prejudicar os atendimentos. Tal equipamento atenderá toda a nossa 

região de Ribeirão Preto e certamente poderá atender ainda mais 

pacientes que estão no aguardo para o tratamento. 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 

OBJETIVO 
 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Agricultura sustentável e 

assistência técnica / extensão 

rural 

A Assistência técnica e extensão rural à agricultura é de grande 

importância para os produtores de pequeno porte. Mais serviços 

poderiam ser ofertados aos produtores de forma gratuita com a 

contratação de mais técnicos na secretaria de agricultura. 

  



 

Linhas de crédito e Seguro Rural 

– FEAP 

O FEAP está sem disponibilizar linhas de crédito pas produtores a 

mais de dois anos. Esta linha de crédito é muito importante para o 

agro paulista e existe uma demanda para ser atendida. O Pro- Trator 

foi um programa muito importante para aquisições de máquinas 

agrícolas com juros subsidiados. Era desenvolvido através do FEAP. 

Prevenção, gestão e fiscalização 

sanitária 

Incentivo a regularização de pequenos estabelecimentos de produção 

agroindustrial, através do Selo Arte 

Distribuição de sementes e 

mudas 

Subsídio do Estado para que os pequenos produtores possam adquirir 

sementes e mudas. 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A 

SOCIEDADE USANDO 

FERRAMENTAS DE 

INTELIGÊNCIA NO COMBATE À 

CRIMINALIDADE  

 

Policial Militar - (proteção 

social) 
Policia Militar 

Bombeiros - (aprimorar os 

serviços) 

- aquisição de Auto Bomba Salvamento (ABS); - aquisição de Unidade 

de Resgate (UR) e Unidade de Resgate e Salvamento Aquático (URSA); 

- aquisição de Máscara Autônoma para Proteção Respiratória (EPR); - 

aquisição de equipamentos relacionados à Tecnologia da Informação 

e Comunicação (computadores, rádios transceptores móveis e 

portáteis, aparelhos de PABX, impressoras, etc.). 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O 

MEIO AMBIENTE E 

PROTEGENDO A POPULAÇÃO 

FRENTE AOS DESASTRES 

NATURAIS  

 

Compensação Ambiental 
O produtor rural além de produzir o alimento, preserva os recursos 

naturais e deve receber uma compensação por isso 

  



 

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E 

EFICIENTE, COMPROMETIDA 

COM A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE 

DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA  

 

Orçamento e Plano Plurianual 

Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no judiciário e 

incluído pagamento dos mediadores e conciliadores no orçamento do 

Tribunal 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Ambulatórios Médicos de 

Especialidades – (construir) 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

RM BAIXADA SANTISTA 
 

DEMAIS ÁREAS DE GOVERNO 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Remunerar dignamente o trabalho de TODOS os Mediadores e 

Conciliadores do Poder Judiciário; notadamente, aos profissionais que 

prestam valioso e relevante serviço público ao Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

RM CAMPINAS 
 

OBJETIVO 
 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Atendimento Básico (apoiar os 

municípios) 

Apoiar tecnicamente e financeiramente a a implantação de centrais 

municipais e/ou regional de regulação de vagas de serviços de media 

e alta complexidade 

  



 

RM SÃO PAULO 
 

OBJETIVO 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

GARANTINDO OS DIREITOS 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS E 

PROMOVENDO A AUTONOMIA 

PLENA 

 

Programa saída da população 

em situação de rua 

“Contratualização por 

Resultado” (disponibilizar para 

os municípios) 

Abertura de mais abrigos Disponibilização de cursos 

profissionalizantes Parcerias com empresas privadas para 

contratação das pessoas em situação de rua que participarem dos 

cursos profissionalizantes 

Inclusão e qualidade de vida 

para pessoas com deficiência 

A qualidade de vida da pessoa com deficiência depende de um bom 

atendimento de saúde, incluindo alimentação, atendimento médico e 

reabilitação ,l por isso gostaria de solicitar que os insumos 

requisitados para essas pessoas tenham prioridade sem falhas na 

distribuição pois isso acarreta prejuízo à saúde, Serviço de 

reabilitação física (fisioterapia, fono, terapia ocupacional) em cada 

UBS, local próximo da residência dos deficientes pois isto trará uma 

melhora significativa na vida destes cidadãos pois evitará acidentes, 

necessidade de transportes e o cansaço da pessoa que muitas vezes 

se deslocam para a região central da cidade busca de terapias. Que 

seja provisionada verba específica para este tipo de atendimento, 

sem falhas. 

Atendimento voltados à 

assistência Jurídica 

Dotação orçamentária de verba para pagamento de mediações com 

partes hipossuficientes. 

Renda Cidadã 

É necessário ter a renda mínima em dinheiro quem está em situação 

de pobreza. É uma maneira de erradicar a pobreza e estimular a 

economia do estado. 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Outros. Mediadores e conciliadores 

  



 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PROMOVENDO O 

INVESTIMENTO, A INOVAÇÃO, 

O TURISMO E A ECONOMIA 

CRIATIVA 

 

Ponte Santos-Guarujá - (obras) importante travessia que necessita de implementação 

Crédito para Empresas 

(Empreenda Rápido)- (qualificar 

e acesso) 

Criar mecanismos para desburocratizar a criação e sustentação de 

novas empresas 

Crédito para Empresas 

(Empreenda Rápido)- (qualificar 

e acesso) 

" Para o desenvolvimento econômico, e Social. Principalmente agora 

que houve o período da Pandemia que afetou muito esses setores.  

Estradas Vicinais - (recuperar) EM FASE DE ANDAMENTO NO ATUAL GOVERNO 

Atração de Investimentos e 

Aumento da Competitividade 
Eventos esportivos e cultural para retorno social e econômico. 

Atração de Investimentos e 

Aumento da Competitividade 
Eventos esportivos e cultural para retorno social e econômico. 

Hidrovia Tietê-Paraná - (obras 

de ampliação e melhorias) 
IMPORTANTE POLO DE NAVEGAÇÃO QUE DEVE SER AMPLIADA 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A 

SOCIEDADE USANDO 

FERRAMENTAS DE 

INTELIGÊNCIA NO COMBATE À 

CRIMINALIDADE  

 

  



 

Batalhão de Ações Especiais – 

“BAEPs” - (implantar) 

Seleção e qualificação diferenciada aos integrantes. Este em 

consequência, mas não necessariamente vinculado, ao item 

"Equipamentos de Uso Policial", e aquele implantado em edital 

específico de formação escolar de nível superior(mínimo), verificação 

de histórico de vida do cidadão, seguindo os preceitos Constitucionais 

de reputação E conduta ILIBADA, conjugado com parágrafo 3º do 

artigo 12; remuneração a pelo menos 70% de ganho do governador + 

metas de desempenho (vinculado ao resultado retornado aos cofres 

públicos). Exemplo: Patrimônio do Crime Organizado - seja tráfico, 

prostituição ou colarinho branco. Batalhões a serem construídos para 

serem substituídos os batalhões existentes. *BATALHÃO = quadro 

completo de ação e investigação, incluindo o atendente da unidade E 

sem comissionado. 

Bloqueadores de Sinal de 

Celular nas Unidades 

Penitenciárias – (instalar) 

Precisa investir para acabar com as mordomias desses presidiários, a 

fim de diminuir o tráfico de drogas dentro dos presídios. 

Proteção e Defesa dos Direitos 

Humanos 

Criação de bases em áreas mais carentes com o intuito de inserir o 

estado como agente de proteção das pessoas 

Profissionais da Segurança 

Pública - (formar e capacitar) 

Deve haver treinamento constante dos policiais, reciclagem para 

obter a melhor forma de abordagem com segurança para o 

profissional. 

Qualificação profissional e 

postos de trabalho oferecidos 

aos egressos do sistema 

prisional 

Senhores, acredito q os sistemas de prisão/carcerário estão 

ultrapassados. As cadeias precisam ser muito maiores e os presos 

precisam trabalhar para se sustentarem dentro delas. Acredito que 

todos os presos precisam trabalhar dentro da cadeia, nem que seja 

plantando legumes, marcenaria, etc... Para sustentar a própria 

estadia dentro da prisão. Não podem ficar o dia inteiro dentro de 

uma cela lotada. Isso não recupera ninguém, aliás, só piora a pessoa. 

Os presídios precisariam ser bem maiores. As visitas apenas por 

janela de vidro e interfones. Redução da maior idade penal e prisão 

perpétua para crimes hediondos. O dinheiro antes destinado para o 

sustento dos presos que seja usado honestamente para outras áreas.  

Bombeiros - (aprimorar os 

serviços) 

Viaturas Auto Bomba (AB), Auto Bomba Salvamento (ABS), Unidades 

de Resgate (UR), Unidades de Resgate e Salvamento Aquático (URSA). 

Equipamentos de escritório e informática em geral. 

  



 

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E 

EFICIENTE, COMPROMETIDA 

COM A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE 

DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA  

 

Recursos Humanos da 

Administração Estadual 

reforma das carreiras públicas e cumprimento das obrigações de 

reajuste e exames de promoção 

Orçamento e Plano Plurianual 

Pagar o trabalho dos mediadores conciliadores no Judiciário. Incluir o 

pagamento dos mediadores e conciliadores no orçamento do 

Tribunal 

Recursos Humanos da 

Administração Estadual 

(capacitação) 

A exemplo dos professores que tem incentivo para fazer pós 

graduação, os funcionários administrativos não contam com nenhum 

programa de apoio a mestrado, MBA ou Doutorado. Nem mesmo 

temos a oportunidade de ter licença remunerada como professores 

para se dedicar a um plano de mestrado ou doutorado. Isso 

desestimula os funcionários da Administração Direta e atrelado a isso 

um plano de carreira consistente, pois os salários são ridiculamente 

baixos em relação até outras unidades da federação com orçamento 

menor, criando uma fuga de capital humanos da Administração 

Pública. 

QUALIDADE DE VIDA URBANA, 

COM MORADIA DIGNA E 

MOBILIDADE   

Linha 2 do Metrô – Trecho Vila 

Prudente - Penha (executar e 

implantar) 

Obra de importância para a mobilidade urbana da zona leste, mas 

vale ressaltar que é importante uma conversa entre prefeitura e 

estado para que a expansão se torne algo agregativo para o contexto 

urbano como um todo. 

Sistema de Transportes (gestão 

integrada) 

É de extrema urgência criar uma autarquia de transportes 

independente para unificar a gestão dos sistemas de transporte da 

região metropolitana de SP 

  



 

Sistema de Transportes (gestão 

integrada) 

Senhores, é de extrema importância que o metrô tenha estações em 

todos os bairros de São Paulo, pois ele é mais rápido, confortável e 

eficiente que o ônibus. O metrô facilita demais o deslocamento da 

população, desafogaria o trânsito de carros das ruas e avenidas e 

evita a emissão de gases tóxicos nocivos para o meio ambiente. O 

metrô precisa ser grande (em todos os sentidos) e é de extrema 

importância que ele chegue fortemente nas periferias da Grande São 

Paulo também.  

Sistema de Transportes (gestão 

integrada) 

Início dos estudas para PPPs das Linhas 16, 19, 20 e retomada da PPP 

da Linha 18 Bronze. 

Regularização Fundiária – 

(viabilizar) 

Estudo de aproveitamento de áreas ociosas de terrenos do 

patrimônio municipal para fins de moradia para cidadãos de baixa 

renda residentes no município. (cadastro e financiamento) 

Regularização fundiária em comunidades e entrega de títulos de 

posse e obras de infraestrutura e saneamento básico nos locais. 

Aproveitamento de áreas localizadas em linhão (torres de alta-

tensão) p/ cultivo de hortas orgânicas p/ população de baixa renda do 

município 

Trens Metropolitanos - Linha 7 

(modernizar) 

Algumas estações da Linha 7 não possuem acesso para pessoas PCD, 

assim precisando ter reformas tanto na estrutura da estação como na 

estrutura. Exemplo: Estação Piqueri e a Rua José Peres 

Campelo/acesso para o viaduto Raimundo Pereira de Magalhães 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 

INCLUSIVA E 

TRANSFORMADORA BUSCANDO 

O DESENVOLVIMENTO PLENO  
 

  



 

Ensino Superior - graduação, 

pós-graduação e extensão 

Senhores, é necessário criar uma universidade pública no estado q 

tenha como PRÉ-REQUISITO O ALUNO TER ESTUDADO TODOS OS 

ANOS NA ESCOLA PÚBLICA (sem escola particular, etc). Seria uma 

nova universidade pública sem vínculo com as já existentes (as já 

existentes continuariam como são). Digo isso porque, supostamente, 

alunos de escolas particulares levam vantagem contra alunos de 

escola pública no vestibular e parece que universidade pública é para 

rico. A universidade pública sem mensalidades, supostamente, 

deveria ser para aqueles q não tem condições de pagar, não é 

mesmo? Por favor, pensem nisso. Nem todos tem condição de pagar 

cursinhos preparatórios, escolas particulares. Quem tem condição de 

pagar uma faculdade de medicina?  

Tecnologia e Modernização 

Pedagógica nas Escolas – 

(implantar Metodologia INOVA) 

O mercado de trabalho exige que os profissionais iniciantes possuam 

bons conhecimentos sobre tecnologia da informação e ferramentas 

digitais, é imprescindível que haja uma inclusão digital para os alunos 

das escolas do Estado e Munícipio para garantir que tenham uma 

aproximação na busca por oportunidades com alunos formados por 

escolas particulares. Com a inclusão digital, as atividades virtuais 

podem melhor muito a disposição de conteúdo e dinâmica do 

aprendizado. 

Educação Musical para crianças 

e jovens – Projeto Guri 
fortalecer o programa garantindo sua continuidade 

Ensino Técnico e Tecnológico - 

Centro Paula Souza 
Programa de Melhorias Habitacionais 

Infraestrutura Esportiva – 

(expandir) 
Importantíssimo 

Segurança Escolar – 

“Escola+Segura” – (expandir) 

Instalação de câmeras nas entradas, pátios, estacionamentos e 

corredores para controle do ambiente. Aulas esporádicas sobre os 

itens de segurança disponíveis e treinamentos de evacuação contra 

incêndio. Palestra sobre proteção individual e cooperativa, instruir os 

alunos para que eles possam identificar situações de riscos diversos. 

  



 

Equipamentos, mobiliários e 

material didático 

Infelizmente, os professores do Estado sofrem com a falta de 

material, desde um simples giz ou caneta de quadro branco, ou seja o 

básico. Não há suporte para que possam desenvolver trabalhos 

diferentes para que os alunos se prendam as aulas. 

Educação Especial 

Urgente repensar a inclusão das crianças com deficiência nas escolas 

do Estado, eles devem ter prioridade em escolas de período integral, 

bem como devem ter uma pessoa para acompanhar no dia a dia. 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Unidades de Saúde - (reformar 

e equipar) 

Importantíssimo aumentar o número de médicos na clínica geral e 

ginecologia, absurdo a unidade de saúde do meu bairro ter apenas 2 

clínicos e 1 ginecologista e não posso ser atendida em outro ubs. 

Equipamentos médico-

hospitalares 
Melhorar o atendimento dos munícipes do bairro 

Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual 

Ampliar a rede de atendimento do HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL Melhorar a agilidade no atendimento do IAMSPE 

Exames de Diagnósticos 

(aumentar a oferta) 

Demora em exames básicos como papanicolau. Estou esperando a 3 

meses para realizar o exame. 

Hospital Regional - (concluir) 

Senhores, é preciso investir na saúde em todas as cidades de SP 

principalmente nas favelas, áreas de risco e periferias. Criem 

hospitais completos nessas áreas. Os hospitais completos são aqueles 

que tem pronto socorro, consultas, internações, todos os tipos de 

exames, diagnósticos, cirurgias e tratamentos. Esses hospitais 

precisam ser grandes e ter ampla capacidade de atendimento e 

acessibilidade para a população das áreas citadas. Sugiro também 

que tenha uma delegacia de polícia ao lado desses hospitais para dar 

mais segurança aos trabalhadores e pacientes. Isso precisa ser feito 

em todos os municípios de SP. 

Gestão SUS 
Verba no SUS, ajuda a proporcionar um atendimento para atender a 

todos que procuram o serviço. 

  



 

Ambulatórios Médicos de 

Especialidades – (construir) 

Por ser paciente do SUS vejo a dificuldade e a demora em conseguir 

consultas com especialidades, além também na demora dos exames 

médicos. É de extrema necessidade a implantação de ambulatório de 

especialidades nos extremos, nas periferias. Na região de guaianases 

zona leste não tem ambulatórios, seria importante para região. 

Medicamentos, soros, vacinas, 

sangue e hemoderivados 

(produzir/distribuir) 

Investir na Fundação para o Remédio Popular -FURP para produção 

de medicamentos visando o atendimento ao Sistema do SUS . 

Utilizando recurso do Tesouro para atualização do Pátio Industrial. 

Medicamentos, soros, vacinas, 

sangue e hemoderivados 

(produzir/distribuir) 

Urgente 

Usuários de substâncias 

psicoativas (cuidado integral) 

Isso é um cuidado que a muito tempo esta abandonado nas ruas de 

São Paulo. Agora não é mais um problema da família e sim da 

sociedade e do governo. 

Usuários de substâncias 

psicoativas (cuidado integral) 

Melhor as pesquisas com psicodélicos afim de trazer de alguma forma 

o não menos Minor o sofrimento das pessoas que são usuárias de 

drogas e álcool.  

Profissionais da saúde 

(capacitar, desenvolver e 

apoiar) 

Preparar melhor os profissionais dos hospitais para atenderem 

melhor o público. 

Leitos hospitalares (aumentar a 

oferta) 

Acredito que a verba do governo deve ser aplicada, na saúde, no 

aumento de leitos dos hospitais, proporcionando um atendimento 

coletivo a todos que procuram o serviço. E podendo aumentar o 

investimento nos medicamentos e nos equipamentos médicos. 

Vigilância epidemiológica 

World Mosquito Program. Redução drástica das arboviroses (Dengue, 

Zika, chikungunya, febre amarela urbana, etc.) com o método 

“Wolbachia” para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Alto 

impacto na saúde e seus custos. Tecnologia disponível na FIOCRUZ. 

Baixo custo de implementação. 

Clinicas Meu Pet – (construir) 
Seria interessante ter uma clínica para pet na cidade de Guarulhos, 

visto que só tem na cidade de São Paulo. 

DEMAIS ÁREAS DE GOVERNO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

  



 

Sessões Legislativas Pdl 22 devolva nosso dinheiro dos aposentados aprovem pdl. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Que seja destinado orçamento público para remuneração dos 

conciliadores e mediadores que prestam serviço ao Estado e ajudam 

com muita eficiência a diminuição dos processos e custos para o 

Estado.  

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 
Inclusão do pagamento dos mediadores no orçamento.. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Inclusão do pagamento do trabalho do mediador conciliador no 

orçamento do Tribunal 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Haver o pagamento dos trabalhos dos mediadores e conciliadores no 

Judiciário - incluir o pagamento dos mediadores conciliadores no 

orçamento do Tribunal quando há atuação de parte hipossuficiente. 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

em todo Estado de São Paulo. 

RM SOROCABA 
 

OBJETIVO 
 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Agricultura sustentável e 

assistência técnica / extensão 

rural 

Assistência técnica e extensão rural para os pequenos agricultores. 

Manter aberta as Casas de Agricultura. Manter CATI como CATI. 

Distribuição de sementes e 

mudas 

Fortalecer as unidades estaduais de produção de mudas e sementes. 

Modernizar a produção visando economizar os insumos e melhorar a 

qualidade final do produto. 

  



 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A 

SOCIEDADE USANDO 

FERRAMENTAS DE 

INTELIGÊNCIA NO COMBATE À 

CRIMINALIDADE  

 

Construção, ampliação e 

reforma de Fóruns 
criar uma nova comarca no município de cerquilho 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Assistência Médica ao Servidor 

Público Estadual 

Fazer convênios com mais especialidades médicas no interior. Fazer 

mais convênios com laboratórios de análises e diagnósticos. 

Hospitais Filantrópicos / Santas 

Casas (apoiar/atender) 

Apoio à Santa Casa do Município de Tietê. Instalada em um amplo 

imóvel que pode ser muito melhor aproveitado e potencializado, 

melhorando as condições, opções e tecnologias de assistência à 

saúde. Impacto positivo tanto para população local como para outros 

Municípios, como Sorocaba, que hoje recebem os pacientes de Tietê 

com casos mais graves. 

Corujão da Saúde e Carretas Dr. 

Saúde – (atender) 
atender ao município de Cerquilho com a carreta dr. saúde 

RM VALE DO PARAÍBA E 

LITORAL NORTE  

OBJETIVO 
 

AGRICULTURA COMPETITIVA 

FORTALECENDO O PADRÃO DE 

PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  
 

Outros. 

Fortalecimento dos Conselhos de Segurança Alimentar e programas 

de extensão rural voltada para segurança alimentar e nutricional do 

paulista 

  



 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PROMOVENDO O 

INVESTIMENTO, A INOVAÇÃO, 

O TURISMO E A ECONOMIA 

CRIATIVA 

 

Reinserção no Mercado de 

Trabalho (promover 

oportunidades) 

Auxiliar na reinserção dos cidadãos que perderam seus empregos 

devido o fechamento das fábricas da LG e Ford. 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 

INCLUSIVA E 

TRANSFORMADORA BUSCANDO 

O DESENVOLVIMENTO PLENO  
 

Tecnologia e Modernização 

Pedagógica nas Escolas – 

(implantar Metodologia INOVA) 

Aplicação de métodos mais eficientes para educação de crianças e 

adolescentes. 

Merenda escolar Fortalecer o PNAE 

Novo Currículo no Ensino Básico 

da Rede Estadual – (implantar) 

Implantar na rede estadual de ensino, matérias relacionadas a 

educação financeira. 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA 

COM MODERNAS 

TECNOLOGIAS E AMPLO 

ACESSO 
 

Gestão SUS 
Fortalecer e ampliar as práticas integrativas e complementares no 

SUS 

DEMAIS ÁREAS DE GOVERNO 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Conciliação de Mediação de 

Conflitos - TJ 

Pagar o trabalho dos mediadores conciliadores do judiciário -Incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do tribunal. 

 

 

 



Novas Sugestões (Outros) 
por Região, Objetivos 

Estratégicos/Demais Áreas e 

Itens de Votação(Metas e 
Programas Orçamentários) 

 

 

Audiência pública eletrônica - LOA 2022 

Votos por região, objetivos estratégicos/áreas e por itens de votação (metas e programas 

orçamentários) novas sugestões - LOA 2022 

Região, objetivos estratégicos/áreas e itens de votação (metas e programas orçamentários) 

novas sugestões - LOA 2022 

OBJETIVO 

SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA COM MODERNAS TECNOLOGIAS E AMPLO ACESSO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Pagamento Mediador e Conciliador 

Outros: Melhorar o acesso às unidades de saúde pela população em geral, tanto em infraestrutura 

como em equipamentos, serviços e atendimento. 

Outros: Investir recursos do tesouro estadual para potencializar a produção de medicamentos da 

Furp. Para que a Furp possa ampliar e garantir o acesso a medicamentos para atendimento às 

doenças negligenciadas e de relevância pública precisa de investimentos com recursos do tesouro 

estadual, a fim de adquirir equipamentos para o controle de qualidade e desenvolvimento 

farmacotécnico e ampliar os medicamentos produzidos. 

  



 

Outros: Investir recursos do tesouro estadual para potencializar a produção de medicamentos da 

Furp. Para que a Furp possa ampliar e garantir o acesso a medicamentos para atendimento às 

doenças negligenciadas e de relevância pública precisa de investimentos com recursos do tesouro 

estadual, a fim de adquirir equipamentos para o controle de qualidade e desenvolvimento 

farmacotécnico e ampliar os medicamentos produzidos 

Outros: Inclusão dos servidores diretos e indiretos da política de Assistência Social dos municípios 

e do Estado que estão no atendimento direto da população; 

Outros: Inclusão de veículos especiais para transporte de pacientes. O Hospital de Amor Jales, 

frente a necessidade de locomoção de pacientes em situações críticas e em situações de urgência, 

necessita de um transporte próprio Ambulância UTI para atenção especializada 1- Unidade Móvel 

de Saúde - SAMU (Suporte Básico e/ou Avançado de Vida): Veículo para transporte e assistência 

ao paciente (SAMU), para Suporte Básico e/ou Avançado de Vida exclusivamente para o 

Componente Renovação de Frota. Descritivo técnico: Veículo tipo furgão com carroceria em aço e 

original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192. 

Outros: Implantar e melhorar, através de capilarização o acesso à população desse serviço. 

Outros: Equipamentos para indústria farmacêutica, principalmente laboratórios físico químico e 

desenvolvimento farmacotécnico 

Outros: EXPANDIR CLINICAS MEDICAS E LABORATÓRIOS CREDENCIADOS EM SÃO PAULO CAPITAL 

Outros: teste 

Outros: Criar, em conjunto com o governo federal e órgãos internacionais, um centro de 

monitoramento do aparecimento de novos vírus e outros patógenos com o poder de deflagar 

uma nova pandemia. 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: alienada ao acesso à vacina para todos, deve-se priorizar a ampliação do atendimento 

básico nos postos de saúde, contratando mais profissionais para que as filas e tempo de espera 

por atendimentos básicos e especializados sejam eficientes quando se precisa.,  

Outros: Ampliar a oferta principalmente nas regiões mais afastadas do centro da cidade. 

Outros: Implantação de calendário anual. 

  



 

Outros: APROVAÇÃO e LANÇAMENTO DA LEI ESTADUAL DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES DO SUS/SP. - PEPICS/SP. 

Outros: Aumento recursos de custeio para suprir o déficit mensal do Hospital de Amor que atende 

94,57% dos municípios de SP. Atualmente 60% de todos os atendimentos realizados pelo hospital 

no Brasil são de pacientes de SP. Durante o ano de 2020 a unidade de Jales atendeu 135.577 

pacientes do estado, foram tratados com a realização de 203.312 procedimentos. Outras 253 

cidades foram atendidas pelas carretas de prevenção e diagnóstico de câncer, onde foram 

realizadas 207.296 mamografias e detectados 1.079 novos casos da doença. Possui três hospitais 

e uma unidade de prevenção em Barretos, Hospital em Jales e unidades de prevenção e 

diagnóstico em Campinas e Fernandópolis. O déficit operacional de Jales é de R$3.039.749,98 

milhões frente aos R$353.486 milhões em todas as unidades. 

RM SÃO PAULO 

Outros: Acredito que a verba do governo deve ser aplicada, na saúde, no aumento de leitos dos 

hospitais, proporcionando um atendimento coletivo a todos que procuram o serviço. E podendo 

aumentar o investimento nos medicamentos e nos equipamentos médicos. 

Outros: Seria interessante ter uma clínica para pet na cidade de Guarulhos, visto que só tem na 

cidade de São Paulo. 

Outros: Urgente 

Outros: Verba no SUS, ajuda a proporcionar um atendimento para atender a todos que procuram 

o serviço. 

Outros: World Mosquito Program. Redução drástica das arboviroses (Dengue, Zika, chikungunya, 

febre amarela urbana, etc.) com o método “Wolbachia” para o combate ao mosquito Aedes 

aegypti. Alto impacto na saúde e seus custos. Tecnologia disponível na FIOCRUZ. Baixo custo de 

implementação. 

Outros: Por ser paciente do SUS vejo a dificuldade e a demora em conseguir consultas com 

especialidades, além também na demora dos exames médicos. É de extrema necessidade a 

implantação de ambulatório de especialidades nos extremos, nas periferias. Na região de 

guaianases zona leste não tem ambulatórios, seria importante para região. 

Outros: Melhorar o atendimento dos munícipes do bairro 

Outros: Melhor as pesquisas com psicodélicos afim de trazer de alguma forma o não menos Minor 

o sofrimento das pessoas que são usuárias de drogas e álcool.  

  



 

Outros: manter o mesmo nível de atendimento do ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São 

Paolo, de 2020. 

Outros: Isso é um cuidado que a muito tempo está abandonado nas ruas de São Paulo. Agora não 

é mais um problema da família e sim da sociedade e do governo. 

Outros: Investir na Fundação para o Remédio Popular -FURP para produção de medicamentos 

visando o atendimento ao Sistema do SUS. Utilizando recurso do Tesouro para atualização do 

Pátio Industrial. 

Outros: Importantíssimo aumentar o número de médicos na clínica geral e ginecologia, absurdo a 

unidade de saúde do meu bairro ter apenas 2 clínicos e 1 ginecologista e não posso ser atendida 

em outro ubs. 

Outros: Demora em exames básicos como papanicolau. Estou esperando a 3 meses para realizar o 

exame. 

Outros: Ampliar a rede de atendimento do HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Melhorar 

a agilidade no atendimento do IAMSPE 

Outros: Senhores, é preciso investir na saúde em todas as cidades de SP principalmente nas 

favelas, áreas de risco e periferias. Criem hospitais completos nessas áreas. Os hospitais 

completos são aqueles que tem pronto socorro, consultas, internações, todos os tipos de exames, 

diagnósticos, cirurgias e tratamentos. Esses hospitais precisam ser grandes e ter ampla capacidade 

de atendimento e acessibilidade para a população das áreas citadas. Sugiro também que tenha 

uma delegacia de polícia ao lado desses hospitais para dar mais segurança aos trabalhadores e 

pacientes. Isso precisa ser feito em todos os municípios de SP. 

Outros: Preparar melhor os profissionais dos hospitais para atenderem melhor o público. 

RA MARÍLIA 

Outros: Melhorar as condições das unidades de saúde 

Outros: licitações e contratos na administração pública 

Outros: Enviar verbas para aprimorar atendimento domiciliar, para implantar centro de referência 

para idosos 

  



 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. Ações culturais, além de formar cidadãos responsáveis e conscientes, também servem ao 

lazer e ao entretenimento, além de auxiliar na melhoria da qualidade de vida, o que pode 

impactar positivamente na saúde. 

RM SOROCABA 

Outros: Fazer convênios com mais especialidades médicas no interior. Fazer mais convênios com 

laboratórios de análises e diagnósticos. 

Outros: Apoio à Santa Casa do Município de Tietê. Instalada em um amplo imóvel que pode ser 

muito melhor aproveitado e potencializado, melhorando as condições, opções e tecnologias de 

assistência à saúde. Impacto positivo tanto para população local como para outros Municípios, 

como Sorocaba, que hoje recebem os pacientes de Tietê com casos mais graves. 

Outros: atender ao município de Cerquilho com a carreta dr. saúde 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

Outros: Aumentar a capacidade de atendimento e tratamento no Hospital Regional de Taubaté 

para pacientes com Câncer. 

Outros: Fortalecer e ampliar as práticas integrativas e complementares no SUS 

RA BARRETOS 

Outros: Apoio, parceria e destinação de recursos financeiros para os projetos de pesquisa em 

saúde do Hospital de Amor Barretos que possui o maior banco de tumores de células tumorais da 

América Latina e Laboratório de cultura de células no Centro de Pesquisa em Oncologia 

Molecular, além de ser o hospital líder da América Latina pelo ranking SCIMAGO. 

Outros: Aumento recursos de custeio para suprir o déficit mensal do Hospital de Amor Barretos 

que atende 94,57% dos municípios de SP. Atualmente 60% de todos os atendimentos realizados 

pelo hospital no Brasil são de pacientes de SP. Durante todo o ano de 2020 100.668 pacientes do 

estado foram tratados com a realização de 409.068 atendimentos para 610 municípios. Outras 

253 cidades foram atendidas pelas carretas de prevenção e diagnóstico de câncer, onde foram 

realizadas 207.296 mamografias e detectados 1.079 novos casos da doença. Possui três hospitais 

e uma unidade de prevenção em Barretos, outro hospital de apoio nos atendimentos em Jales e 

unidades de prevenção e diagnóstico em Campinas e Fernandópolis. O déficit operacional de SP é 

de R$173.986 milhões frente aos R$353.486 milhões do Brasil. 

  



 

RM CAMPINAS 

Outros: Apoiar tecnicamente e financeiramente a implantação de centrais municipais e/ou 

regional de regulação de vagas de serviços de média e alta complexidade 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Outros: 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... 

RA RIBEIRÃO PRETO 

Outros: Se faz necessário adquirir um novo equipamento de radioterapia para o HC-RP, pois o 

Hospital conta apenas com um equipamento que por vezes acaba tendo que passar por 

manutenções onde acaba por prejudicar os atendimentos. Tal equipamento atenderá toda a 

nossa região de Ribeirão Preto e certamente poderá atender ainda mais pacientes que estão no 

aguardo para o tratamento. 

RA CENTRAL 

Outros: Inserir os trabalhadores diretos e indiretos atuantes da política de assistência social do 

SUAS em nível municipal e estadual que realizam atendimento a população em situação de 

vulnerabilidade social 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, INCLUSIVA E TRANSFORMADORA BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO 

PLENO  

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: É preciso ambientalizar a educação escolar, tendo em vista a Lei Estadual 12.780/2007, o 

atrelamento do atual PPA aos ODS/ONU e os enormes riscos de colapsos socioambientais a que 

estamos submetidos, sendo a Pandemia do Covid-19 apenas um exemplo. Para tal 

ambientalização se faz necessário a destinação de recursos para: 1) constituição de equipes de 

profissionais qualificados e dedicados especificamente à Educação Ambiental no âmbito da 

Secretaria de Educação e do Centro Paula Souza; 2) processos de formação continuada para 

professores e demais profissionais envolvidos na educação; 3) construção e reformas sustentáveis 

das escolas; 4) promoção de programas e projetos de educação ambiental nas e pelas escolas; 5) 

produção de material didático qualificado. 

Outros: Haver a nomeação dos aprovados nos concursos públicos realizados pela Secretaria 

Estadual da Educação, para os cargos de Oficial Administrativo e Supervisor de Ensino. 

Outros: Importantíssimo. O investimento nessa área tem articulações com outros setores 

bastante estratégicos 

  



 

Outros: Investimento contínuo em educação básica e profissionalizante. 

Outros: Aumentar a carga horária, implantando o contraturno, e expandir a grade curricular com 

disciplinas sociemocionais e tecnológicas 

Outros: As reformas das escolas devem considerar a dimensão socioambiental e incluir elementos 

tanto de Sustentabilidade Ambiental quanto de Saúde Única. Inclusive considerando os aspectos 

de sanitários e de inclusão para pessoas com deficiências. Sendo tal procedimento, não só 

operacional, mas, também, uma contribuição para ambientalização da escola enquanto uma 

estratégia educativa-formativa (escola como espaço educativo). Enfim propõem-se que tenhamos 

uma iniciativa do tipo: "Escola bonita, inclusiva, saudável e sustentável" 

Outros: Nos são apresentados índices que constatam a baixa qualidade da educação no Brasil 

como um todo. Estamos vivendo uma crise, entendo ser necessário um plano sério que atinge a 

autoridade natural respeitando a figura do professor. Resgatar a tradição da educação tradicional, 

filosófica, clássica de forma planejada vislumbrando qualidade. Há décadas que a Educação foi 

desvirtuada e politizada. Necessário repensar e aproveitar excelentes educadores sérios e 

preocupados com o cidadão e futuro do país.  

Outros: O governo deveria investir na educação das redes de ensino pública e na saúde pública 

também 

Outros: O governo deveria investir na educação das redes de ensino pública e na saúde pública 

também 

Outros: É preciso ambientalizar a educação escolar, tendo em vista a Lei Estadual 12.780/2007, o 

atrelamento do atual PPA aos ODS/ONU e os enormes riscos de colapsos socioambientais a que 

estamos submetidos, sendo a Pandemia do Covid-19 apenas um exemplo. Para tal 

ambientalização se faz necessário a destinação de recursos para: 1) constituição de equipes de 

profissionais qualificados e dedicados especificamente à Educação Ambiental no âmbito da 

Secretaria de Educação e do Centro Paula Souza; 2) processos de formação continuada para 

professores e demais profissionais envolvidos na educação; 3) construção e reformas sustentáveis 

das escolas; 4) promoção de programas e projetos de educação ambiental nas e pelas escolas; 5) 

produção de material didático qualificado. 

Outros: Precisamos acelerar a formação técnica dos jovens para iniciar logo no mercado, 

principalmente em tecnologia da informação 

Outros: voto de teste 

Outros: Reforçar o financiamento das ações de Educação Ambiental previstas no programa 2617 - 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

  



 

RM SÃO PAULO 

Outros: Urgente repensar a inclusão das crianças com deficiência nas escolas do Estado, eles 

devem ter prioridade em escolas de período integral, bem como devem ter uma pessoa para 

acompanhar no dia a dia. 

Outros: Senhores, é necessário criar uma universidade pública no estado q tenha como PRÉ-

REQUISITO O ALUNO TER ESTUDADO TODOS OS ANOS NA ESCOLA PÚBLICA (sem escola particular, 

etc). Seria uma nova universidade pública sem vínculo com as já existentes (as já existentes 

continuariam como são). Digo isso porque, supostamente, alunos de escolas particulares levam 

vantagem contra alunos de escola pública no vestibular e parece que universidade pública é para 

rico. A universidade pública sem mensalidades, supostamente, deveria ser para aqueles q não tem 

condições de pagar, não é mesmo? Por favor, pensem nisso. Nem todos tem condição de pagar 

cursinhos preparatórios, escolas particulares. Quem tem condição de pagar uma faculdade de 

medicina?  

Outros: Programa de Melhorias Habitacionais 

Outros: O mercado de trabalho exige que os profissionais iniciantes possuam bons conhecimentos 

sobre tecnologia da informação e ferramentas digitais, é imprescindível que haja uma inclusão 

digital para os alunos das escolas do Estado e Munícipio para garantir que tenham uma 

aproximação na busca por oportunidades com alunos formados por escolas particulares. Com a 

inclusão digital, as atividades virtuais podem melhor muito a disposição de conteúdo e dinâmica 

do aprendizado. 

Outros: Infelizmente, os professores do Estado sofrem com a falta de material, desde um simples 

giz ou caneta de quadro branco, ou seja, o básico. Não há suporte para que possam desenvolver 

trabalhos diferentes para que os alunos se prendam as aulas. 

Outros: Importantíssimo 

Outros: fortalecer o programa, garantindo sua continuidade 

Outros: distribuição de notebook, tablets, leitor digitais de livros e inserção de programação e 

robótica nas escolas. Sem essas atualizações o ensino irá ficar defasado e não terá contribuição 

para o desenvolvimento tecnológico do estado de São Paulo, nem mesmo do Brasil. 

Outros: Instalação de câmeras nas entradas, pátios, estacionamentos e corredores para controle 

do ambiente. Aulas esporádicas sobre os itens de segurança disponíveis e treinamentos de 

evacuação contra incêndio. Palestra sobre proteção individual e cooperativa, instruir os alunos 

para que eles possam identificar situações de riscos diversos. 

  



 

RA MARÍLIA 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. Destinar recursos para reforma/equipamentos dos espaços de arte e cultura. 

Outros: Oferecer cursos de extensão e pós-graduação (especialização e/ou mestrado) a servidores 

públicos das esferas municipais por meio da UAB - Universidade Aberta do Brasil ou criar novos 

projetos com as universidades e faculdades públicas do Estado de SP. É possível oferecer esses 

cursos na modalidade de EAD, reduzindo custos e capacitando servidores municipais na área de 

gestão pública. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. Ações culturais, além de formar cidadãos responsáveis e conscientes, também servem ao 

lazer e ao entretenimento. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. Ações culturais, além de formar cidadãos responsáveis e conscientes, também servem ao 

lazer e ao entretenimento. 

  



 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. Destinar recursos para reforma/equipamentos dos espaços de arte e cultura. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. Evitando que as ações culturais sejam restritas apenas ao orçamento da Secretaria da 

Cultura. 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

Outros: Fortalecer o PNAE 

Outros: Implantar na rede estadual de ensino, matérias relacionadas a educação financeira. 

Outros: Aplicação de métodos mais eficientes para educação de crianças e adolescentes. 

RA RIBEIRÃO PRETO 

Outros: Se faz necessária a construção de uma nova unidade de ensino médio em nosso 

Município, pois contamos com uma única unidade escolar de ensino médio, a população cresceu 

significativamente e acabou por “superlotar” a única unidade disponível em nossa cidade. 

RA CAMPINAS 

Outros: É fundamental que o governo do Estado de São Paulo destine recursos para auxiliar a 

construção e manutenção de equipamentos esportivos no município de São José do Rio Pardo. Tal 

medida visa garantir maior acesso dos munícipes ao direito que possuem da prática esportiva. 

AU JUNDIAÍ 

Outros: Educação Financeira 

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA  

ESTADO DE SÃO PAULO 

  



 

Outros: Valorização salarial das carreiras de Agentes de Desenvolvimento Social e Especialistas de 

Desenvolvimento Social, previsão de concurso público para recomposição dos mais de 40% de 

vagas (em decorrência de exoneração ou aposentadoria) e a realização do concurso de promoção 

anual que não é realizado desde 2011. 

Outros: remuneração dos conciliadores e mediadores 

Outros: Regularizar a situação da remuneração dos mediadores e conciliadores do Estado de São 

Paulo que estão atuando em condição de ilegalidade dentro do Tribunal de Justiça e em condição 

análoga ao trabalho escravo eis que trabalham e não recebem nada pelo seu trabalho sendo 

submetidos a todas a regras e deveres impostos ao trabalhador cumprindo horario e 

subordinados à hierarquia Mediadores e Conciliadores devem ser classificados como atividade 

orçamentaria 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores/Conciliadores no Judiciário - incluir o pagamento dos 

Mediadores/Conciliadores no orçamento do Tribunal de Justiça. 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores e Conciliadores no judiciário. Incluir o pagamento dos 

mediadores e conciliadores no Orçamento do Tribunal de Justiça 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores do Judiciário Incluir o pagamento dos 

Mediadores e Conciliadores no Orçamento do Tribunal 

Outros: Sem prejuízo da necessidade de nomeação dos candidatos aprovados em concurso 

público e que aguardam na lista de espera, assim como vem ocorrendo no âmbito do Ministério 

Público, TJSP e Defensoria Pública, a PGE SP necessita de investimentos para que tenha uma 

carreira de apoio própria,. com servidores qualificados que poderão assessorar aos Procuradores 

do Estado na defesa do interesse público 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: Pagamento para os conciliadores e mediadores do TJSP. Fazer constar no orçamento do 

ano de 2022 do Estado de São Paulo, o pagamento a estes profissionais. 

Outros: Maior controle e capacitação dos atendentes, bem como seus supervisores e 

administradores. Para que haja mais capacitação nos atendimentos e transparência para que os 

cidadãos que necessitam do serviço oferecido. UMA MELHOR QUALIDADE NO SERVIÇO 

OFERECIDO PARA O CIDADÃO, Ter uma avaliação dos gestores 

Outros: Desenvolver política de dados abertos para o Governo do Estado. 

  



Outros: Atualmente a Procuradoria Geral do Estado encontra-se com aproximadamente 40% de 

cargos vagos de Procurador do Estado e para que a representação do Estado e autarquias 

continue eficiente há necessidade da nomeação dos candidatos aprovados no último concurso e 

que aguardam na lista de espera, bem como, abertura de novo concurso para, no mínimo, 

provimento de mais 150 vagas. 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: Pagar o trabalho dis Mediadores e Conciliadores No judiciário. Incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: remuneração dos conciliadores e mediadores 

RM SÃO PAULO 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: A exemplo dos professores que tem incentivo para fazer pós graduação, os funcionários 

administrativos não contam com nenhum programa de apoio a mestrado, MBA ou Doutorado. 

Nem mesmo temos a oportunidade de ter licença remunerada como professores para se dedicar 

a um plano de mestrado ou doutorado. Isso desestimula os funcionários da Administração Direta 

e atrelado a isso um plano de carreira consistente, pois os salários são ridiculamente baixos em 

relação até outras unidades da federação com orçamento menor, criando uma fuga de capital 

humanos da Administração Pública. 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: Melhorar os equipamentos para o trabalho policial 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores conciliadores no Judiciário. Incluir o pagamento dos 

mediadores e conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Pagar os mediadores e conciliadores do estado, incluindo o pagamento no Orçamento do 

Tribunal do Estado 

Outros: Pagar os mediadores e conciliadores do estado e incluir pagamento no orçamento no 

Tribunal de Justiça de são Paulo 

Outros: reforma das carreiras públicas e cumprimento das obrigações de reajuste e exames de 

promoção 

  



 

RA MARÍLIA 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

RM SOROCABA 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no judiciário e incluído pagamento dos 

mediadores e conciliadores no orçamento do Tribunal 

SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SOCIEDADE USANDO FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA NO 

COMBATE À CRIMINALIDADE  

RM SÃO PAULO 

Outros: Pagar os atrasados da data base anual e dar aumento salarial aos policiais. 

Outros: Combater principalmente o tráfico de drogas nas escolas, a educação é algo primordial, 

eu até iria optar no assunto educação ,mas é fácil identificar como o traficante ¨adota¨os jovens 

,eles se aproveitam do fato de não existir policiamento ostensivo nas portas das escolas e fazem 

abordagens aos jovens ali mesmo nas portas das escolas. Os desastres como as escolas como em 

Suzano (Raul Brasil) é um exemplo de como ficam vulneráveis os alunos de todas redes, seja 

Estadual, Municipal ou particular. Principalmente à noite. Nas portas de faculdades também é 

livre a circulação de muitas drogas. Um policiamento mais ostensivo e especializado, criará 

também mais vagas para jovens que querem ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Jovens de bem querer trabalhar para o Estado. 

Outros: Aumento salarial real aos Policiais do Estado. 

Outros: É necessário aumentar os proventos dos policiais que estão há mais de 10 anos sem 

aumento. 

Outros: Melhorar salários! Principalmente das polícias! 

  



 

Outros: pagamento dos Mediadores Conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores do tribunal 

Outros: Viaturas Auto Bomba (AB), Auto Bomba Salvamento (ABS), Unidades de Resgate (UR), 

Unidades de Resgate e Salvamento Aquático (URSA). Equipamentos de escritório e informática em 

geral. 

Outros: Remuneração dos Policiais Militares, da ativa e aposentados. 

Outros: Salário 

Outros: Seleção e qualificação diferenciada aos integrantes. Este em consequência, mas não 

necessariamente vinculado, ao item "Equipamentos de Uso Policial", e aquele implantado em 

edital específico de formação escolar de nível superior(mínimo), verificação de histórico de vida 

do cidadão, seguindo os preceitos Constitucionais de reputação E conduta ILIBADA, conjugado 

com parágrafo 3º do artigo 12; remuneração a pelo menos 70% de ganho do governador + metas 

de desempenho (vinculado ao resultado retornado aos cofres públicos). Exemplo: Patrimônio do 

Crime Organizado - seja tráfico, prostituição ou colarinho branco. Batalhões a serem construídos 

para serem substituídos os batalhões existentes. *BATALHÃO = quadro completo de ação e 

investigação, incluindo o atendente da unidade E sem comissionado. 

Outros: Senhores, acredito q os sistemas de prisão/carcerário estão ultrapassados. As cadeias 

precisam ser muito maiores e os presos precisam trabalhar para se sustentarem dentro delas. 

Acredito que todos os presos precisam trabalhar dentro da cadeia, nem que seja plantando 

legumes, marcenaria, etc... Para sustentar a própria estadia dentro da prisão. Não podem ficar o 

dia inteiro dentro de uma cela lotada. Isso não recupera ninguém, aliás, só piora a pessoa. Os 

presídios precisariam ser bem maiores. As visitas apenas por janela de vidro e interfones. Redução 

da maior idade penal e prisão perpétua para crimes hediondos. O dinheiro antes destinado para o 

sustento dos presos que seja usado honestamente para outras áreas.  

Outros: Criação de bases em áreas mais carentes com o intuito de inserir o estado como agente 

de proteção das pessoas 

Outros: Precisa investir para acabar com as mordomias desses presidiários, afim de diminuir o 

tráfico de drogas dentro dos presídios. 

Outros: Deve haver treinamento constante dos policiais, reciclagem para obter a melhor forma de 

abordagem com segurança para o profissional. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Reposição e aumento salarial aos servidores da segurança pública. 

  



 

Outros: Reposição salarial e aumento de remuneração urgente a todos os policiais civis do estado 

de São Paulo. 

Outros: Melhores salários 

Outros: Formar mais policiais civis e militares para aumentar a segurança do Estado. 

Outros: Comprar mais câmeras de uso pessoal para os policiais militares e civis. 

Outros: Capacitar os bombeiros para atuarem como polícia militar.. 

Outros: aquisição de Auto Bomba Salvamento (ABS); - aquisição de Unidade de Resgate (UR) e 

Unidade de Resgate e Salvamento Aquático (URSA); - aquisição de Máscara Autônoma para 

Proteção Respiratória (EPR); - aquisição de equipamentos relacionados à Tecnologia da 

Informação e Comunicação (computadores, rádios transceptores móveis e portáteis, aparelhos de 

PABX, impressoras, etc.). 

Outros: Além de facilitar a diminuição da pena, o trabalho é um verdadeiro instrumento para 

reeducação e ressocialização 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Outros: - aquisição de Auto Bomba Salvamento (ABS); - aquisição de Unidade de Resgate (UR) e 

Unidade de Resgate e Salvamento Aquático (URSA); - aquisição de Máscara Autônoma para 

Proteção Respiratória (EPR); - aquisição de equipamentos relacionados à Tecnologia da 

Informação e Comunicação (computadores, rádios transceptores móveis e portáteis, aparelhos de 

PABX, impressoras, etc.). 

Outros: Policia Militar 

RM SOROCABA 

Outros: criar uma nova comarca no município de cerquilho 

RA CAMPINAS 

Outros: É necessário aumentar o efetivo da Polícia Militar em São José do Rio Pardo que há anos 

está defasado. Ocorreram diversas aposentadorias, exonerações e remoções e os policiais não 

foram repostos, causando grande déficit, impedindo a realização de várias ações e aumentando a 

sensação de insegurança da população. 

  



 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL GARANTINDO OS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E 

PROMOVENDO A AUTONOMIA PLENA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Pagar os Conciliadores e Mediadores no Judiciário, incluir o pagamento dos Mediadores e 

Conciliadores no Orçamento do Tribunal. 

Outros: Pensando nos jovens, uma escola de capacitação com ofertas de cursos ao qual os jovens 

se identifiquem podemos diminuir o número de adolescentes infratores. 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores, Conciliadores no judiciário. Incluir o pagamento dos 

mediadores, Conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: Pacificação social mediante fortalecimento e disseminação da CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

com remuneração dos mediadores e conciliadores 

Outros: Pagamento do trabalho dos mediadores/conciliadores no judiciário - incluir o pagamento 

dos mediadores/conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Incluir a dimensão aspectos de educação ambiental, sustentabilidade socioambiental, 

saúde única e método científico em todos os processos formativos promovidos pelo governo 

estadual 

Outros: Criação de mais vagas em abrigos públicos para pessoas em situação de rua, aliada à 

disponibilização de cursos profissionalizantes, bem como cursos de Excel, Word, Português, 

Matemática, para que essa população seja aproveitada no mercado de trabalho. Para isso, seria 

importante realizar parcerias com empresas privadas, para facilitar a inserção dessa população 

em escritórios, indústrias, construção civil... É necessário, também, manter o acompanhamento e 

disponibilização de cursos (não apenas profissionalizante, mas também de ensino médio, 

preparatórios para o vestibular...). 

Outros: Construção de Ciclovias nas rodovias e nas marginais sob a gestão direta do estado e ou 

das concessionárias. 

Outros: Com o crescimento da população idosa, temos que aumentar centros de convivência 

(asilos, casa de repouso, etc..) principalmente para aqueles com demência, mobilidade reduzida e 

problemas de saúde, quando a família (quando tem) não possa cuidar. 

Outros: Aumentar o investimento estadual no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS que 

cofinancia os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta 

Complexidade. 

Outros: Necessidade de ampliação do número de Defensores Públicos. 

  



 

RM SÃO PAULO 

Outros: A qualidade de vida da pessoa com deficiência depende de um bom atendimento de 

saúde, incluindo alimentação, atendimento médico e reabilitação ,l por isso gostaria de solicitar 

que os insumos requisitados para essas pessoas tenham prioridade sem falhas na distribuição pois 

isso acarreta prejuízo à saúde, Serviço de reabilitação física (fisioterapia, fono, terapia 

ocupacional) em cada UBS, local próximo da residência dos deficientes pois isto trará uma 

melhora significativa na vida destes cidadãos pois evitará acidentes, necessidade de transportes e 

o cansaço da pessoa que muitas vezes se deslocam para a região central da cidade busca de 

terapias. Que seja provisionada verba específica para este tipo de atendimento, sem falhas. 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

Mediadores Conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Incluir o pagamento dos mediadores e Conciliadores extra judicial no orçamento do 

Tribunal de Justiça Conforme lei.  

Outros: É necessário ter a renda mínima em dinheiro quem está em situação de pobreza. É uma 

maneira de erradicar a pobreza e estimular a economia do estado. 

Outros: Dotação orçamentária de verba para pagamento de mediações com partes 

hipossuficientes. 

Outros: Abertura de mais abrigos Disponibilização de cursos profissionalizantes Parcerias com 

empresas privadas para contratação das pessoas em situação de rua que participarem dos cursos 

profissionalizantes 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

  



 

RA MARÍLIA 

Outros: Remuneração para os conciliadores. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais de forma 

intersetorial, envolvendo assistência social, educação e saúde, oferecendo projetos culturais e 

formação na área cultural para incentivar o trabalho e a geração de renda na área de economia 

criativa. 

RA CENTRAL 

Outros: Implantação de serviços intermunicipais ou regionais como Residência Inclusiva para 

pessoas com Deficiência 

Outros: Remuneração dos Conciliadores da Justiça Gratuita 

RM CAMPINAS 

Outros: Inclusão da remuneração dos conciliadores e mediadores do estado de são paulo no 

orçamento, pois são profissionais de extrema qualificação e que estão desenupindo as demandas 

do poder judiciário e dando acesso justo a população para resolverem suas demandas de forma 

efetiva! 

AGRICULTURA COMPETITIVA FORTALECENDO O PADRÃO DE PRODUÇÃO E O CONSUMO 

SUSTENTÁVEL  

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Reativar linhas de credito para investimento em atividades de fruticultura 

Outros: recurso para capacitação dos produtores 

Outros: Recursos para programa Mais Gestão Mais Renda. 

Outros: Defesa Agropecuária, um serviço essencial para que toda a cadeia Agropecuária cresça de 

forma segura e ordenada. Sem um serviço de defesa Agropecuária digno não teremos o setor 

visto com respeito pelos países para onde vão nossos produtos, nem mesmo teremos segurança 

para abastecer nosso mercado interno. Funcionários recebendo salários defasados há mais de 10 

anos sem reposição/reajustes, trabalhando em locais insalubres com risco inclusive de 

desabamento, isso é o retrato de um estado que vive às custas da Agropecuária, mas que não 

valoriza quem faz acontecer. 

  



 

Outros: Extensão rural com foco na agricultura familiar e comunidades tradicionais com uma visão 

sistêmica e multifuncional dos Agroecossistemas, com atenção para diversidades, complexidades 

das diferentes regiões ecológicas do Estado, com equipe multidisciplinar presente nas Casas da 

Agricultura 

Outros: disponibilizar o serviço e buscar a difusão do mesmo, principalmente para a população 

das periferias e de baixa renda, principalmente as hortas, para cultura de subsistência e também 

para obtenção de renda familiar. 

Outros: Ampliar o programa 

Outros: A principal ferramenta de mitigação dos riscos da agropecuária é o seguro rural. 

Precisamos incentivar a proteção do homem do campo visando manter nossa estabilidade 

econômica e nossa segurança alimentar. Para tanto, programa de subvenção necessita de recurso 

da ordem de R$ 120 milhões. 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Outros: A Assistência técnica e extensão rural à agricultura é de grande importância para os 

produtores de pequeno porte. Mais serviços poderiam ser ofertados aos produtores de forma 

gratuita com a contratação de mais técnicos na secretaria de agricultura. 

Outros: Subsídio do Estado para que os pequenos produtores possam adquirir sementes e mudas. 

Outros: O FEAP está sem disponibilizar linhas de crédito para produtores a mais de dois anos. Esta 

linha de crédito é muito importante para o agro paulista e existe uma demanda para ser atendida. 

O Pro- Trator foi um programa muito importante para aquisições de máquinas agrícolas com juros 

subsidiados. Era desenvolvido através do FEAP. 

Outros: Incentivo a regularização de pequenos estabelecimentos de produção agroindustrial, 

através do Selo Arte 

RM SOROCABA 

Outros: Assistência técnica e extensão rural para os pequenos agricultores. Manter aberta as 

Casas de Agricultura. Manter CATI como CATI. 

Outros: Fortalecer as unidades estaduais de produção de mudas e sementes. Modernizar a 

produção visando economizar os insumos e melhorar a qualidade final do produto. 

  



 

RA PRESIDENTE PRUDENTE 

Outros: Assistência técnica e defesa Agropecuária 

Outros: Oferecer ao assentado, mesmo com lote titulado, ATER permanente e ininterrupto 

através do ITESP. 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

Outros: Fortalecimento dos Conselhos de Segurança Alimentar e programas de extensão rural 

voltada para segurança alimentar e nutricional do paulista 

RM SÃO PAULO 

Outros: Mediadores e conciliadores 

RA ARAÇATUBA 

Outros: Melhoria com investimento nós serviço de Defesa Sanitária Animal. 

AU PIRACICABA 

Outros: Não adianta produzir se a qualidade dos alimentos não for boa. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROMOVENDO O INVESTIMENTO, A INOVAÇÃO, O TURISMO E 

A ECONOMIA CRIATIVA 

RM SÃO PAULO 

Outros: importante travessia que necessita de implementação 

Outros: Eventos esportivos e cultural para retorno social e econômico. 

Outros: IMPORTANTE POLO DE NAVEGAÇÃO QUE DEVE SER AMPLIADA 

Outros: Eventos esportivos e cultural para retorno social e econômico. 

Outros: EM FASE DE ANDAMENTO NO ATUAL GOVERNO 

Outros: Criar mecanismos para desburocratizar a criação e sustentação de novas empresas 

Outros: " Para o desenvolvimento econômico, e Social. Principalmente agora que houve o período 

da Pandemia que afetou muito esses setores.  

  



 

RA MARÍLIA 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos/equipamentos culturais 

como forma de fortalecer a economia criativa regional, promovendo o turismo e a cultura. Marília 

é polo regional e referência em saúde, educação e cultura. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais. Instalar 

equipamentos culturais do Estado na cidade, ou enviar verbas para o município 

gerenciar/melhorar/instalar novos equipamentos culturais e de renda na cadeia da economia 

criativa. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em projetos culturais, promovendo a 

geração de renda na cadeia da economia criativa. 

Outros: Descentralizar verbas para os municípios investirem em melhoria de equipamentos 

culturais (teatro, espaço cultural, biblioteca, casa de cultura etc...), seja para reformas ou para 

aquisição de equipamentos novos (som, iluminação etc...) 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Programar maior investimento para a APL de Cerquilho, das confecções 

Outros: PELA IMPORTANCIA DA INFRA ESTRUTURA DAS RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Nos bairros mais carentes da cidade de Guarulhos, há um certo "abandono" em relação 

aos projetos esportivos, um maior investimento no esporte pode mudar o pensamento dos jovens 

da cidade.  

Outros: A atividade cultural tem sofrido com a atual crise pandêmica e quando essa situação 

acabar, muitos artistas terão que recomeçar do zero, sugiro que a prefeitura e o estado tenham 

vários projetos em andamento e que contrate os artistas, Ribeirão Grande, por exemplo, ainda 

não tem o seu hino municipal, algo que seria interessante a movimentação da classe artística para 

criação desse produto cultural. 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

Outros: Auxiliar na reinserção dos cidadãos que perderam seus empregos devido o fechamento 

das fábricas da LG e Ford. 

  



 

RA CAMPINAS 

Outros: Gostaria de cobrar a duplicação da SP-063, que foi prometida em campanha pelo João 

Doria no municipio de Bragança Paulista, e pelo jeito vai ficar só na promessa mesmo. O PSDB 

promete a duplicação da mesma há mais de 10 anos, uma rodovia muito importante para a 

cidade, já está saturada, não comportando a quantidade de veículos que nela trafegam, travando 

todo o desenvolvimento da região. 

QUALIDADE DE VIDA URBANA, COM MORADIA DIGNA E MOBILIDADE  

RM SÃO PAULO 

Outros: É de extrema urgência criar uma autarquia de transportes independente para unificar a 

gestão dos sistemas de transporte da região metropolitana de SP 

Outros: Senhores, é de extrema importância que o metrô tenha estações em todos os bairros de 

São Paulo, pois ele é mais rápido, confortável e eficiente que o ônibus. O metrô facilita demais o 

deslocamento da população, desafogaria o trânsito de carros das ruas e avenidas e evita a 

emissão de gases tóxicos nocivos para o meio ambiente. O metrô precisa ser grande (em todos os 

sentidos) e é de extrema importância que ele chegue fortemente nas periferias da Grande São 

Paulo também.  

Outros: Obra de importância para a mobilidade urbana da zona leste, mas vale ressaltar que é 

importante uma conversa entre prefeitura e estado para que a expansão se torne algo agregativo 

para o contexto urbano como um todo. 

Outros: Navegação pelo rio tiete e pinheiros. 

Outros: Início dos estudas para PPPs das Linhas 16, 19, 20 e retomada da PPP da Linha 18 Bronze. 

Outros: 1 - A criação da Renda Mínima mensal em dinheiro para os pobres. 2 - Senhores, é preciso 

tirar os mendigos das ruas. Façam abrigos para que eles fiquem lá em tempo integral e a 

internação dos drogados ou insanos mentais. Criem leis para que seja permitida a internação 

compulsória das pessoas em situação de rua que estão nas condições citadas acima. Além do 

abrigo, é necessária a criação de um banco de dados, no qual esses moradores de rua sejam 

cadastrados e a família deles tenham como encontrá-los por meio desse banco de dados. As 

pessoas não podem ficar jogadas nas ruas. PRECISA ACABAR COM A CRACOLÂNDIA TAMBÉM. 3 - 

Uma nova rede de universidade pública (sem vínculos com as já existentes) apenas para quem 

estudou todos os anos na escola pública e tem baixa renda familiar.  

  



 

Outros: Algumas estações da Linha 7 não possuem acesso para pessoas PCD, assim precisando ter 

reformas tanto na estrutura da estação como na estrutura. Exemplo: Estação Piqueri e a Rua José 

Peres Campelo/acesso para o viaduto Raimundo Pereira de Magalhães 

Outros: Estudo de aproveitamento de áreas ociosas de terrenos do patrimônio municipal para fins 

de moradia para cidadãos de baixa renda residentes no município. (cadastro e financiamento) 

Regularização fundiária em comunidades e entrega de títulos de posse e obras de infraestrutura e 

saneamento básico nos locais. Aproveitamento de áreas localizadas em linhão (torres de alta-

tensão) p/ cultivo de hortas orgânicas p/ população de baixa renda do município 

Outros: Facilitar a compra da casa própria para quem mais precisa , parques e praças próximo das 

moradias, reavaliar as ruas como sendo apenas para passagem de carros de moradores ter mais 

plantio de árvores  

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: melhorar a questão de mobilidade, tendo em vista o envelhecimento da população, tanto 

urbana quanto rural. 

Outros: Faz mais de anos que os imóveis já foram desapropriados e o projeto não sai do papel. 

Outros: Criar agência reguladora dos sistemas de transportes urbanos na RMSP 

Outros: Canalizar os córregos próximos as comunidades e construir áreas esportivas e de lazer 

para os moradores 

RA CAMPINAS 

Outros: Ciclofaixa na rodovia José Augusto Freire, de Joanopolis a Piracaia  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E PROTEGENDO A 

POPULAÇÃO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS  

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

Outros: para criação de unidade de conservação de relevante interesse ecológico na praia do 

guaeca 

Outros: criação de unidades de conservação de relevante interesse ecológico na praia do Guaecá 

  



 

RA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Outros: O produtor rural além de produzir o alimento, preserva os recursos naturais e deve 

receber uma compensação por isso 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Todo o pessoal da área ambiental precisa participar de processos formativos contínuos 

que incluam, entre outros aspectos, o aperfeiçoamento quanto às diretrizes, objetivos e 

metodologias e práticas do campo da Educação Ambiental.  

DEMAIS ÁREAS DE GOVERNO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento dos mediadores e 

conciliadores no tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribuna 

Outros: Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento dos mediadores e 

conciliadores no tribunal de 

Outros: Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento dos mediadores e 

conciliadores no tribunal 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: Pagamento dos mediadores e conciliadores, que estão a serviço do Tribunal de Justiça, 

incluir esse serviço como essencial para o estado e comunidade, que precisa do pagamento de 

forma justa e coerente, já que estamos a serviço do estado. 

  



 

Outros: Pagamento dos mediadores e conciliadores na atuação perante partes hipossuficientes 

Outros: Os mediadores judiciais precisam receber uma remuneração digna e paga pelo Estado de 

SP. 

Outros: Audiências de conciliação e mediação judiciais e preprocessuais. Previsão de pagamento 

em casos de justiça gratuita, inclusive. 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* 

Outros: Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento dos mediadores e 

conciliadores no orçamento do tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Pagar mediadores e conciliadores do judiciário e incluir o pagamento dos mediadores e 

conciliadores no tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Remuneração dos mediadores e conciliadores no judiciário, e mesmo que haja gratuidade 

de justiça que haja uma remuneração.  

Outros: Remuneração do trabalho dos mediadores e conciliadores pelo Estado no caso de partes 

hipossuficientes 

  



 

Outros: Que seja incluído no orçamento o pagamento dos honorários dos trabalhos prestados 

pelos auxiliares da justiça: conciliadores e mediadores, inclusive em processos de gratuidade 

judiciária. Chega de trabalho voluntário e de humilhação por um trabalho de altíssima qualidade 

que presto ao cidadão que busca a justiça!!!! 

Outros: Que seja incluído no orçamento a partir de 2022 o pagamento dos honorários dos 

trabalhos prestados pelos auxiliares da justiça: conciliadores e mediadores, inclusive em processos 

de gratuidade judiciária. Eles trabalham com muita qualidade e ajudam a diminuir os processos 

nas prateleiras dos judiciários para decisão. 

Outros: Que seja incluído no orçamento a partir de 2022 o pagamento dos honorários dos 

trabalhos prestados pelos auxiliares da Justiça: conciliadores e mediadores, inclusive em 

processos de gratuidade judiciária que é a maioria dos processos do judiciário paulista 

Outros: Precisamos de uma verba para que a remuneração dos conciliadores e mediadores possa 

ser paga pelo Estado. 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no judiciário e incluir o pagamento dos 

mediadores e conciliadores no orçamento do tribunal 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no judiciário incluir o pagamento dos 

mediadores, conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal inclusive nos processos de justiça gratuita. 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores no Judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores /conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores no Judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores/conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores no judiciário bem como incluir o 

pagamento dos Mediadores Conciliadores no Orçamento do Tribunal. 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores e conciliadores no Judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal! 

  



 

RM SÃO PAULO 

Outros: Haver o pagamento dos trabalhos dos mediadores e conciliadores no Judiciário - incluir o 

pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal quando há atuação de parte 

hipossuficiente. 

Outros: Inclusão do pagamento do trabalho do mediador conciliador no orçamento do Tribunal 

Outros: Inclusão do pagamento dos mediadores no orçamento. 

Outros: Que seja destinado orçamento público para remuneração dos conciliadores e mediadores 

que prestam serviço ao Estado e ajudam com muita eficiência a diminuição dos processos e custos 

para o Estado.  

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal em todo Estado de São Paulo. 

RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores conciliadores do judiciário -Incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do tribunal. 

RM BAIXADA SANTISTA 

Outros: Remunerar dignamente o trabalho de TODOS os Mediadores e Conciliadores do Poder 

Judiciário; notadamente, aos profissionais que prestam valioso e relevante serviço público ao 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: Alesp: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento 

dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

  



 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: Incluir na LOA 2022 O pagamento pelo trabalho dos Mediadores Conciliadores no 

Judiciário - CEJUSC incluir o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

de Justiça. 

Outros: incluir pagamento conciliadores/mediadores no judiciário no orçamento Tribunal 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: Ministério Público de São Paulo 

Outros: incluir pagamento conciliadores/mediadores no judiciário no orçamento Tribunal 

Outros: *pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

Outros: pagar o trabalho do Mediador conciliador no judiciário, incluir o pagamento do 

Mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: Remunerar todas as sessões realizadas pelos conciliadores e mediadores no Estado de SP, 

sejam processuais ou pré processuais, pois em ambos os casos o trabalho deste foi realizado 

dignamente. 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores e Conciliadores no Judiciário. Incluir o pagamento dos 

mediadores e conciliadores no orçamento do Tribunal. 

Outros: para que aja o pagamento do trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: para que aja o pagamento do trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: para que aja o pagamento do trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

Outros: Pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal* " 

  



 

RM SÃO PAULO 

Outros: Pagamentos para os mediadores um ícone especifico 

Outros: pagar o trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal " 

Outros: Pdl 22 devolva nosso dinheiro dos aposentados aprovem pdl. 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Orçamento pagamento dos mediadores e conciliadores do judiciário. 

Outros: para que aja o pagamento do trabalho dos Mediadores conciliadores no judiciário - incluir 

o pagamento dos mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Outros: Pagar o trabalho dos mediadores conciliadores no judiciário - Incluir o pagamento dos 

mediadores conciliadores no orçamento do Tribunal 

 


