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REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARAÇATUBA 

AUDIÊNCIA 

Data: 08/08/2019 

Local: Secretaria da Fazenda e Planejamento - Coordenadoria de Administração- Centro Regional de 

Administração de Araçatuba 

Número de participantes: 45  

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 
Total de votos: 100 

Áreas mais votadas 

 Saúde: 28 

 Educação: 23 

 
DEMANDAS ORAIS e OFÍCIOS 
 
Total de manifestações: 128 

Áreas mais solicitadas 

 Saúde: 44 

 Educação: 19 
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Audiência Presencial LOA 2020 e PPA 2020-2023  
Votos da Região Administrativa de Araçatuba  

 

SOCIAL DEMANDAS  ESPECÍFICAS 59 
Educação Ensino Fundamental/Ensino Médio/Atividades Complementares 23 

Saúde Atendimento Básico/Alta e Média Complexidade 28 

Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Inclusão Social 0 

Cultura e Economia Criativa Formação, Difusão e Fomento à Cultura/Equip. Culturais/Patrimônio 
Cultural 

1 

Justiça e Cidadania Proteção e Defesa do Consumidor/Direitos Humanos/Regularização 
.Fundiária 

1 

Segurança Pública Polícia Civil/Militar/Técnico- Científica/Bombeiros 1 

Desenvolvimento Social Enfretamento à Extrema Pobreza/Proteção Social 5 

Administração Penitenciária Reintegração Social/Custódia Prisional 0 

Esportes Infraestrutura/Competição  e  Recreação 0 

ECONÔMICO DEMANDAS  ESPECÍFICAS 22 
 
Desenvolvimento Econômico 

ETEC/FATEC, Ensino Superior/Profissionalizante, 
Empreendedorismo, Fomento à Pesquisa e Inovação 

6 

 
Agricultura 

Infraestrutura/Assistência ao Produtor/ Tecnologia e 
Pesquisa/Agronegócio/ Abast. e Segurança Alimentar 

9 

Emprego e Relações do Trabalho Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda 
(Empreendedorismo) 

6 

Turismo Promoção/Infraestrutura 1 

INFRAESTRUTURA DEMANDAS  ESPECÍFICAS 15 

Logístisca e Transportes Sistemas  Rodoviário/Hidroviário/Aeroportuário 4 

Habitação Moradias/Desenvolvimento  Urbano 6 
 
Transportes  Metropolitanos 

Transportes Metroviários (Metrô), Transportes Metropolitanos sobre 
pneus (EMTU), Trens Metropolitanos (CPTM) 

0 

Infraestrutura e Meio Ambiente Saneamento/ Petróleo, Gás e Mineração / Energiasd Elétrica e 
Renováveis/ Ed. Ambiental/ Fisc. Ambiental/ Parque e Parcerias 

5 

GOVERNANÇA DEMANDAS  ESPECÍFICAS 4 
 
Governo 

Defesa Civil/Gestão e Transparência/Rede Social de 
Solidariedade/Fiscalização dos Serviços Públicos 

0 

Defensoria Pública Assistência  Jurídica gratuita 1 

Desenvolvimento Regional Desenvolvimento Regional / Recursos Humanos 0 

Fazenda e Planejamento Gestão Fiscal e Tributária / Planejamento e Orçamento 1 

Casa Civil Desenvolvimento Regional/Planejamento da Macrometrópole 2 

OUTROS  0 

Procuradoria Geral do  Estado  0 

Ministério Público  0 

Assembleia Legislativa  0 

Tribunal de Contas do Estado  0 

Tribunal de Justiça  0 

Tribunal de Justiça Militar  0 

TOTAL 
 100 
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Relação das Demandas Solicitadas nas Fichas – por Secretarias/Órgãos

 
 

  Social 

 

Secretaria da Educação                                                                                                   Total de demandas - 19                                               

  

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral, com esporte e lazer 

 Adoção de horário único entre as escolas estaduais e municipais.  

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Implantação de Escolas de Ensino Fundamental de Tempo Integral  

 Ensino Médio (investimento/ qualificação /valorização do professor) 

 Reformas e equipamentos para as escolas estaduais 

 Ensino Fundamental e Ensino Médio – manutenção do currículo 

 Recursos para construção e aprimoramento das escolas 

Reconhecimento da categoria, envolvendo salário e preservação da pessoa humana 

 Melhorar o ensino primário e qualificação de professores fazendo exames de aptidão 

 Investimento na qualificação dos professores  

 Expansão do número de Creches 

 Investimento na infraestrutura básica das unidades escolares e tecnologia de acesso a 

funcionários docentes, alunos. 

 Incentivo aos professores da educação para desenvolver um trabalho de qualidade 

 Investimento na formação de professores e valorização salarial,  

 Aprimoramento do processo de avaliação dos alunos - meritocracia 

 Reestruturação do Plano de carreira dos professores, com aumento de salários 

 Aprimorar o ensino básico visando o desenvolvimento da população e a redução da 

desigualdade social 

 Inovação do sistema educacional de modo a motivar todas as faixas etárias à qualificação 

pessoal e profissional visando propiciar aumento de renda, geração de emprego, 

empreendedorismo  

 Melhorar a qualidade do ensino médio valorizando, monitorados profissionais do ensino como 

é feito nos colégios militares 

 Investimento nas áreas de ensino mais tecnológico e atividades complementares, que 

priorizem o desenvolvimento individual de cada um dando suporte e estímulos aos alunos 

para desenvolver suas melhores habilidades  
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Secretaria da Saúde                                                                                                         Total de demandas - 44                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de AME MAIS (Cirúrgico) – Lourdes 

 Reformulação dos critérios de destinação de emendas parlamentares  

 Alocação de funcionários técnicos visando o atendimento cirúrgico de média/alta 

complexidade - Hospital Estadual Mirandópolis  

 AME MAIS - necessidade de implantação na região 

 Hospitais Sustentáveis – Santa Casa de Araçatuba – expansão dos serviços visando 

atendimento de cirurgias de alta complexidade / Atendimento Oncológico - Serviço Renal / 

hemodiálise 

 Implantação de Hospital Sustentável e Estruturante – Penápolis – Birigui - Andradina 

 “Judicialização” na área da saúde – necessidade de definição de critérios decorrentes das 

questões sociais 

 Aumento do número de médicos especialistas nas UBS - pediatria 

 Aprimoramento do serviço de transporte de pacientes na área da saúde 

 Implantação de ações para Animais abandonados – Proteção e Abrigo – apoio e atendimento 

gratuito 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior oferta de médicos nas Unidades Básicas de Saúde  

 Maior oferta de especialidades médicas 

 Maior investimento na saúde da região 

 Maior e melhor atendimento nas unidades de saúde 

 Hospital de Referência com mais especialidades por ser região carente. 

 Equipamentos e ampliação de leitos, UTI – infantil 

 Maior alcance de serviços prestados pelo IAMSPE 

 Destinar mais recurso para o Sistema Único de Saúde 

 Construção de unidade hospitalar que atenda causas de alta e média complexidade - Regional 

 Criação de um Centro de Referência na área de doença de queimaduras 

 Implantação de AME Cirúrgico (AME +) – Araçatuba 

 Melhor o atendimento, médicos para várias especialidades- Guararapes 

 SUS - IAMSPE – Pagamento obrigatório de contrapartida e revisão dos critérios de repasse. 

 Expansão de Centros de Atendimento com médicos especializados.  

 Disponibilizar exames complexos, como ressonância magnética, ultrassom, tomografias  

 Atendimento do IAMSPE, maior investimento no interior 

 Investimento no sentido de prevenir doenças como obesidade 
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 Investimento em saúde, atendimento em sistemas de atendimento de alta e média 

complexidade. Há grande necessidade de AMES na região 

 Contratação de médicos especializados no sistema de plantões - Guararapes 

 Implantação de AME com pequenas cirurgias 

 Investimento e um novo Hospital para atendimento da região 

 AME Cirúrgico de alta Complexidade 

 Melhoria no atendimento e das condições de instalações. Cobrança do compromisso dos 

profissionais no atendimento 

 Maior participação do Estado em cirurgias eletivas; AME cirúrgico na região 

 Implementação do serviço de modo a atender adequadamente no menor tempo possível a 

demanda instalada 

 Melhorar a qualidade dos atendimentos, exigir qualificação mais precisa dos profissionais que 

estão deixando muito a desejar 

 Que todos possam ter mais acesso aos serviços médicos gratuitos de qualidade, e criar 

programas que trabalhem a prevenção 

 A região de Araçatuba carece de cirurgias na área ortopédica – Bilac 

 Hospital de Mirandópolis – tem capacidade física e instalada; necessidade recursos humanos 

(técnicos e médicos) 

 Aporte financeiro para gestão dos hospitais e Santas Casas Sustentáveis 

 Hospital Estruturante – Apoio a Santa Casa de Araçatuba – referencia para alta complexidade 

aos 40 municípios de abrangência regional 

 Disponibilizar / credenciar procedimentos cirúrgicos de alta complexidade: neurocirurgia, 

ortopedia, oncologia e STRS – Serviço de Terapia Renal Substitutiva – diálise e hemodiálise 

 Apoio aos “Hospitais Estratégicos” – Santa Casa de Birigui – referência para média 

complexidade aos 10 municípios da microrregião / Santa Casa de Andradina – referência para 

média complexidade aos 12 municípios da região / Santa Casa de Penápolis – referencia para 

07 municípios da microrregião 

 Mais projetos para proteção aos animais, nunca lembrados pelo Governo 

   

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência                                                     Total de demandas - 0 

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Secretaria da Cultura e Economia Criativa                                                                  Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Implantar / Construir teatros e áreas de lazer para a população. Araçatuba não tem área de 

cultura /lazer 

 

Secretaria da Justiça e Cidadania                                                                                  Total de demandas - 04                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Buscar solução alternativa de conflitos, de forma que a quantidade de ações judiciais diminua 

e torne os serviços mais ágil e eficiente 

 Expansão dos serviços de Regularização Fundiária urbana e rural - regional 

 Apoio ao pequeno produtor rural dos assentamentos 

 Implantação de Varas de Justiça e lotação de pessoal (déficit de 10 mil funcionários) - regional 

 

Secretaria da Segurança Pública                                                                                    Total de demandas - 03                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de efetivo na área de Segurança 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação de pontos fixos de apoio à segurança 

 Aumento de efetivo civil e militar – Delegados 

 

Secretaria do Desenvolvimento Social                                                                       Total de demandas - 05                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Expansão dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 

 Maior aporte de recursos para área de Desenvolvimento Social 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior oferta de recursos para serviços de Assistência Social 

 Condições para melhoria e maiores opções de trabalho imediato dando suporte a clientela 

vulnerável 

 Criação de um órgão de apoio para tirar família da extrema pobreza 

 

Secretaria da Administração Penitenciária                                                                   Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Secretaria de Esportes                                                                                                       Total de demandas - 0                                              

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

 

Econômico 

 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico                                                               Total de demandas - 12                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de Programa de atração de atividades produtivas para geração de emprego e 

renda – Coroados 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Instalação de unidades da ETEC/ FATEC 

 Incentivo à atração de empreendimentos indústrias na região 

 Maior investimento nas universidades públicas 

 Maior investimento na formação de profissionais em regiões de baixa renda 

 Facilitar e incentivar o acesso dos jovens economicamente desfavorecidos aos meios de 

conhecimento e qualificação para o trabalho 

 Aumento de recursos para projetos de tecnologia no âmbito das pesquisas de Universidades 

Públicas, visando à modernização principalmente dentro dos órgãos Públicos, tais como, 

energia solar nos órgãos públicos, captação e água pluvial, etc. 

 Maior investimento para programas gratuitos de cursos profissionalizantes de qualificação e 

de capacitação 
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 Maior oferta de escolas técnicas na região 

 Implantação de unidades das universidades públicas, de cursos variados, para a região 

 Desvinculação dos inativos das Universidades Públicas da folha de pagamento das 

universidades 

 UNESP - Aumento do número de funcionários (Pesquisa) na área de Veterinária em 

decorrência do alto número de aposentadorias 

 

Secretaria da Agricultura                                                                                                Total de demandas - 11                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Casa da Agricultura – disponibilização de funcionários para suporte técnico a municípios 

 Reposição do quadro de pessoal técnico 

 Assistência técnica para os agricultores pequenos permanecerem na zona rural 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimento e manutenção na produção de novas culturas regionais 

 Investimentos em tecnologia e Pesquisa para Agricultura.  

 Subsídios aos pequenos agricultores e investimentos em pessoal técnico para os municípios 

onde a agricultura é suporte 

 Maior incentivo aso pequenos proprietários para agricultura familiar.  

 Expansão dos Programas de Investimentos em tecnologia 

 Assistência ao produtor rural.  

 Revitalização das Casas de Agricultura  

 Investimentos em pessoal para assistência técnica / pesquisa / apoio na simplificação dos 

processos judiciais e fiscais 

 

 

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho                                                         Total de demandas - 06                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Geração de Emprego e renda / capacitação profissional visando o ingresso do jovem ao 

mercado de trabalho, mas ele não consegue emprego  

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Expansão dos Programas de geração de emprego e renda 

 Geração de emprego em Araçatuba – carente de indústrias 

 Melhorias nas ações de geração de emprego e renda na região - Guararapes 

 Apoio para a criação de novas empresas também em regiões de baixa renda 

 Projetos inovadores na industrialização de modo a ampliar a oferta de trabalho  

 

Secretaria do Turismo                                                                                                     Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação e incentivo para instalação de Parque Temático as margens do Rio Tiete 

 

Infraestrutura 

 

Secretaria da Logística e Transportes                                                                           Total de demandas - 05                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Integração modal ferrovia/hidrovia/rodovia - Lourdes 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Construção / reforma de ponte na estrada entre Valparaíso e Sud Menicci 

 Melhoramento da malha ferroviária e melhor integração da ferrovia/hidrovia/rodovia 

 Melhorias nas estradas que ligam as cidades (principalmente as vicinais) 

 Investimento na área de transporte ferroviário com a finalidade de agilizar o processo de 

escoamento da produção do interior para a capital e Porto de Santos – Bilac 

 

Secretaria da Habitação                                                                                                  Total de demandas - 03                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Planejamento para moradias econômicas e habitacionais para as pessoas mais carentes - 

Guararapes 

 Construção de novas moradias - Regional 

 Melhorar o desenvolvimento urbano com mais moradias e áreas verdes  

 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos                                                                 Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente                                                          Total de demandas - 06                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação de programas de incentivo ao plantio de árvores nas residências e vias urbanas 

 Maior atenção do Estado em relação ao descumprimento da população e empresas com a 

preservação do meio ambiente 

 Instalação de Parques Temáticos 

 Investimento na área focando na produção de energia elétrica através de fontes renováveis, 

preparando o sistema para maior demanda 

 Incentivo a medidas sustentáveis para a preservação do meio ambiente 

 Investimento em energia sustentável, principalmente a energia obtida através do sol. Nossa 

região é perfeita para abrigar esse tipo de investimento – Bilac 

 

Governança 

 
Secretaria de Governo                                                                                                     Total de demandas - 02                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 IAMSPE Araçatuba – recredenciamento da Santa Casa (falta de pagamento e reajuste) 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Levantamento urgente do quadro de pessoal (técnicos) já que o pessoal esta aposentando, 

contudo, não está tendo reposição 

 

Defensoria Pública                                                                                                           Total de demandas - 03                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Maior investimento na Defensoria 

 Instalação de Comarcas em todos os municípios centros sub-regionais 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento de investimentos na Defensoria Pública pela fonte Tesouro para cumprimento da 

Emenda Constitucional n. 80/2014 

 

Secretaria de Desenvolvimento Regional                                                                  Total de demandas - 03                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Melhoria do atendimento aos munícipios visando racionalizar deslocamentos para os centros 

regionais de saúde - Lourdes 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior estruturação da Casa Civil nas Regiões Administrativas, evitando tantas viagens à capital 

para resolver problemas, principalmente dos pequenos municípios 

 Maior investimento em parceiras com as Prefeituras, convênios e infraestrutura 

Secretaria da Fazenda e Planejamento                                                                          Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 
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Casa Civil                                                                                                                               Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

  Outros 

 
Procuradoria Geral do Estado                                                                                          Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Ministério Público                                                                                                              Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Assembleia Legislativa                                                                                                       Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Tribunal de Contas do Estado                                                                                          Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Tribunal de Justiça                                                                                                              Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 

 

Tribunal de Justiça Militar                                                                                                Total de demandas - 0                                               

 

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve solicitações 
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RESULTADOS FINAIS 

 


