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REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

 

AUDIÊNCIA 

Data: 25/07/20149 

Local: Cadeia Velha  

Número de participantes: 50 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 
Total de votos: 114 

Áreas mais votadas 

 Saúde: 16 

 Segurança Pública:  11 

 
DEMANDAS ORAIS e OFÍCIOS 
 
Total de manifestações: 163 

Áreas mais solicitadas 

 Transportes Metropolitanos: 22 

 Desenvolvimento Econômico / Cultura : 21 



 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        LOA 2020 
          PPA 2020-2023               

2 

 

Audiência Presencial LOA 2020 e PPA 2020-2023  
Votos da Região Metropolitana da Baixada Santista  

 
SOCIAL DEMANDAS  ESPECÍFICAS 55 

Educação Ensino Fundamental/Ensino Médio/Atividades Complementares 9 

Saúde Atendimento Básico/Alta e Média Complexidade 16 

Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Inclusão Social 2 

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

7 

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

3 

Segurança Pública Polícia Civil/Militar/Técnico- Científica/Bombeiros 11 

Desenvolvimento Social Enfretamento à Extrema Pobreza/Proteção Social 6 

Administração Penitenciária Reintegração Social/Custódia Prisional 0 

Esportes Infraestrutura/Competição  e  Recreação 1 

ECONÔMICO DEMANDAS  ESPECÍFICAS 24 
 
Desenvolvimento Econômico 

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

9 

 
Agricultura 

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

2 

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

8 

Turismo Promoção/Infraestrutura 5 

INFRAESTRUTURA DEMANDAS  ESPECÍFICAS 32 

Logístisca e Transportes Sistemas  Rodoviário/Hidroviário/Aeroportuário 8 

Habitação Moradias/Desenvolvimento  Urbano 7 
 
Transportes  Metropolitanos 

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

9 

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

8 

GOVERNANÇA DEMANDAS ESPECÍFICAS 3 
 
Governo 

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

1 

Defensoria Pública Assistência  Jurídica gratuita 0 

Desenvolvimento Regional Desenvolvimento Regional / Recursos Humanos 1 

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

Casa Civil Desenvolvimento Regional/Planejamento da Macrometrópole 0 

OUTROS  0 

Procuradoria Geral do Esta do   0 

Ministério Público  0 

Assembleia Legislativa  0 

Tribunal de Contas do Estado  0 

Tribunal de Justiça  0 

Tribunal de Justiça Militar  0 

TOTAL 
 114 
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Relação das Demandas Solicitadas – por Secretarias/Órgãos

 
 

  Social 

 

Secretaria da Educação                                                                                                   Total de demandas - 09                                               

  

DEMANDAS ORAIS 

 Fortalecimento do ensino Médio e Fundamental 

 Reabertura de escolas na divisa Santos com São Vicente 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Educação Fundamental – Primeira infância aos 7 anos acolhimento integral 

 Maior qualidade e implantação de atividades lúdicas e culturais que fuja do papel, caneta, 

lousa 

 Ensino Fundamental e Médio – com técnico e profissões 

 Investimento em escolas  

 PPP para aumento de vagas nas creches, ensino fundamenta / médio 

 Melhoria dos salários dos professores meias investimento nas atividades complementares, 

como curso de formação técnica  

 Aprendizagem profissional e na formação educação de base 

 

Secretaria da Saúde                                                                                                         Total de demandas - 19                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Melhoria no atendimento do Hospital do Estivador – atende toda a população metropolitana 

 Ampliação do número de leitos; infraestrutura dos Hospitais Guilherme Alves e Hospital dos 

Estivadores. 

 Déficit de leitos – investimento em hospitais; otimização dos que já existem 

 Melhor atendimento para a população Trans e LGBT no Hospital Guilherme Alves 

 Criação do Hospital Regional em Santos 

 Saúde – déficit de 800 a 1.000leitos e um grande número de leitos inativos – Hospital do 

Estivador 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

  Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Necessidade de Hospital de média e alta complexidade – São Vicente 

 Atendimento básico, principalmente nas zonas subnormais 

 Aumento do numero de leitos hospitalares e a oferta de procedimentos médicos  

 Investimento em hospitais 

 Ampliação da oferta do sistema CROSS / ampliação do atendimento de lata complexidade – 

Hospital Regional 

 Programas de ações para pessoas com deficiência – Hospital regional 

 Mais investimentos, infraestrutura para melhorar a qualidade e diminuir a espera 

 Melhor implementação das politicas de saúde, garantindo o funcionamento dos equipamentos 

 Ampliação de ofertas dos serviços em saúde e leitos de internação  

 Ampliação de atendimento a saúde da família 

 Construção de novos hospitais 

 Aumento do número de leitos 

 Mais tecnologia nos hospitais e mais estrutura também, principalmente no SUS 

   

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência                                                   Total de demandas - 02 

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Programas e ações para jovens e adultos com deficiência  

 Incentivar investimentos em acessibilidade nas áreas públicas, incentivar programas de 

contratação de deficientes 

 

Secretaria da Cultura e Economia Criativa                                                                  Total de demandas - 21                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de recursos para o PROAC Editais 

 Aumento de recursos para o PROAC Editais – Revisão dos editais (forma retiradas as 

comunidades indígenas / LGBT) 

 Cultura – Conselho foi desmontado, composição com agentes da população – inclusão de 

pessoas 

 Aumento gradual do orçamento da cultura. Retorno do programa Oficinas Culturais, mais 

convênios com munícipios 
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 Preservação Cultural dos imóveis – Fortalecimento e manutenção do espaço do Imóvel – 

Cadeia 

 Espaços Culturais – gestores são pessoas sem técnica e informação. Criação de editais 

municipais 

 Economia Criativa – inserção do turismo com os Museus 

 Lembrança da cultura negra nas ações de educação e cultura 

 Implantação de parcerias com o Estado, municípios e Federação – Economia Solidária 

 Lei de 2011 que regulamenta a Economia Solidária 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Extrair criativa e considerar solidária 

 Retirada de economia criativa com inclusão da economia solidária 

 Práticas solidárias de atenção à primeira infância 

 Aumento gradual do orçamento destina à cultura vias editais – reativação dos editais PROAC  

 Conselho Estadual de Cultura paritário com membros indicados pela sociedade civil 

 Aumentar o orçamento da cultura para 0,5% do orçamento do Estado e dobrar o valor global 

do PROAC Editais 

 Fomentar ações da economia Solidária 

 Mais ações de e inclusão produtiva (economia solidária – cooperativismo – associativismo) 

para que as pessoas a partir da inclusão produtiva saiam da pobreza 

 Cultura esteja junto com Educação e Turismo – 5% do orçamento 

 Cultura – formação e difusão criando mais claras e efetivas ações 

 Implantação de Editais, recursos para manutenção de bens patrimoniais, ampliação de meios 

de comunicação 

 

Secretaria da Justiça e Cidadania                                                                                  Total de demandas - 03                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Necessidade de identificar nichos de mercado para comunidade negra 

 Cotas de 20% para negros no funcionalismo público 

 Participação e fortalecimento dos Conselhos da Comunidade Negra 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 
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Secretaria da Segurança Pública                                                                                    Total de demandas - 15                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de Policiais e Viaturas 

 Aumento de salários para Policiais 

 Delegacias – aproveitamento do pessoal aposentado para atendimento  

 Segurança – CTI 6 – formação de cadetes, de 100 apenas 1 permanece na cidade / aumento de 

efetivo / olhar diferente para a população flutuante 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimentos em recursos humanos e materiais 

 Mais segurança com aumento de efetivo  

 Melhores investimentos na área de segurança, visando incrementar as políticas públicas  

 Atuar mais na área de inteligência das policias, com total integração entre policias, para um 

combate mais eficiente contra o crime organizado 

 Reaproveitamento dos aposentados policia Civil – atendimento geral – e a volta dos 

funcionários ativos para atividades fins – Delegacias 

 Aumento do Policiamento em Guarujá 

 Desenvolvimento policial para a área portuária 

 Manutenção dos equipamentos para proteção de mulheres 

 Equipamentos tecnológicos para auxiliar os profissionais 

 Realizar ações preventivas junto a sociedade ao invés de somente repreender 

 Sistema tecnológico de integração entre PM e Policia Civil 

 

Secretaria do Desenvolvimento Social                                                                         Total de demandas - 09                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Combate à miséria e pobreza com melhor infraestrutura de atendimento nas cidades 

 Desenvolvimento social com apoio à economia solidária 

 Criação de bolsas sociais 
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 Criação de um equipamento de acolhimento às mulheres vitima de violência domestica / uma 

casa para acolher com psicólogos e assistentes sociais 

 Manutenção de equipamentos CRAS e CREAS 

 Mais equipamentos de proteção básica e especial no que se refere a extrema pobreza e 

proteção social 

 Mais redes de proteção (LGBT, pessoas com deficiência, idoso), lei de cotas para negros 

 Aumento dos programas sociais  

 Fortalecer a proteção básica e especial 

 

Secretaria da Administração Penitenciária                                                                   Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 

 

Secretaria de Esportes                                                                                                     Total de demandas - 01                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior incentivo do esporte para os alunos do Ensino Fundamental- Escola Total 

 

 

Econômico 

 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico                                                               Total de demandas - 21                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Curso Técnico profissionalizante para alunos de periferia 

 Implantação de Parque Tecnológico e Escolas Técnicas 

 Cursos técnicos na área de construção civil - Cubatão 

 Cursos a distancia e investir em novos polos 

 Maior ampliação de atividades complementares e ao ensino a distância 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Operacionalização do Programa Estadual de Fomento à Economia Popular e Solidária 
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 Estabelecimento de convênios com as prefeituras para a implementação de politicas 

municipais de fomento a economia solidária 

 Criação de linhas de financiamento de empreendimentos econômicos solidários  

 Implantação de programa de compra governamental de produtos dos empreendimentos 

econômicos solidários  

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Abertura de FATEC 

 Fomentar novas opções de desenvolvimento econômico na RMBS, a exemplo da capitação de 

agentes turísticos e novos polos atrativos 

 Incremento do ensino técnico na RMBS 

 Parque Tecnológico Metropolitano, abrangendo as 9 cidades e universidade com pesquisas 

 Incentivos fiscais para retomada do Polo Industrial da indústria de base em Cubatão para 

garantir competitividade no mercado externo e gerar emprego e renda 

 ETEC de Artes - Santos 

 Investir em FATEC´s se ETEC´s da Baixada Santista, tanto na construção como na retoma dos 

prédios existentes, além da capacitação e valorização dois funcionários. 

 Ampliação de oferta de cursos técnicos / programas em turismo  

 Fomentar uma maior aproximação entre o emprego e o desempregado, promovendo cada vez 

mais, feiras e eventos direcionados a essa finalidade 

 Incentivo ao estudo e ao empreendedor tecnológico 

 - Fomento a pesquisa e inovação 

 Universidades Públicas Estaduais na Baixada Santista, com mais curso  

 

Secretaria da Agricultura                                                                                                Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fomento a agricultura familiar orgânica 

 

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho                                                         Total de demandas - 02                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Melhor qualificação profissional 

 Criação de postos de trabalho na região 

 

Secretaria do Turismo                                                                                                      Total de demandas - 15                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Turismo – Porto de Santos – promoção da região e integração dos municípios 

 Guia de Turismo - Selo Metropolitano - ações integradas com os 9 municípios 

 Turismo de base comunitária 

 Circuito dos Fortes não é explorado / ônibus turísticos tem problemas para circular / Circuito 

dos Museus seja mais bem explorado 

 Reativação do Programa Roda São Paulo 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fortalecimento do turismo de base comunitária e ecoturismo preservando o meio ambiente 

 Fomento dos roteiros e capacitação das comunidades que operam o turismo de base 

comunitária 

 Melhorar infraestrutura turística junto aos municípios, melhorar divulgação dos pontos 

turísticos  

 Voltar e dar infraestrutura para Delegacia Regional 

 Promoção do turismo regional e municipal como atividade transversal de geração de emprego, 

promoção de cultura e educação 

 Vincular turismo com cultura, investir na relação de identificação da história da Baixada como 

atração de turismo. Investir em recursos técnicos e infraestrutura 

 Fomento de turismo e desenvolvimento econômico Roda SP 

 Promoção região e integração dos municípios  

 Selo metropolitano – mais eventos 

 Turismo como forma de oportunidade de emprego e renda e diminuição da criminalidade 
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Infraestrutura 

 

Secretaria da Logística e Transportes                                                                           Total de demandas - 02                                               

DEMANDAS ORAIS 

 Construção de túnel – acesso da Zona Noroeste a Zona Leste – Santos 

 Operacionalizar o Aeroporto de Santos 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

Secretaria da Habitação                                                                                                  Total de demandas - 05                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Mais autonomia e valor aos projetos metropolitanos  

 Mais habitações populares, principalmente nas regiões encortiçadas e do Dique 

 Construção de moradias  

 Atendimento de toda da demanda habitacional (baseado em cadastro atualizado e criterioso) 

 Ações para viabilizar a assistência técnica para habitação de interesse social através de 

moradias habitacionais 

 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos                                                               Total de demandas - 22                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Mobilidade – locomoção do sistema de transporte – integração com os 09 municípios 

 Mobilidade – VLT – área Continental para Ponte do Mar Pequeno (Praia Grande – Rodoviária 

Tudi Bastos) 

 Novo traçado Boqueirão e Vila Mirim 

 Desenvolvimento dos sistemas urbanos de transporte 

 

 



 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        LOA 2020 
          PPA 2020-2023               

11 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 VLT para toda região 

 Investir em VLT/BRT Centro - Baixada para o Litoral Sul, além da ligação seca/túnel entre 

Santos / Guarujá 

 Desenvolvimento com mobilidade com abertura de um túnel ligando à zona leste a zona 

noroeste 

 Transporte metropolitano na RMBS – revisão do projeto do VLT contemplando toda a região 

com BRT e integração 

 Investir cada vez mais no transporte público de preferencia movido a energias renováveis, 

visando uma menor afetação ao meio ambiente 

 Logística em mobilidade urbana com a construção do túnel ligando à zona noroeste a zona 

leste de Santos 

 Infraestrutura carga/porto 

 Aeroportuário – apoio ao aeródromo  

 Solução para a travessia de Balsa Santos – Guarujá  

 Acesso a Guarujá – Túnel 

 Planejar um ramo do VLT que cheque a Praia Grande pela ponte do Mar Pequeno 

 Ampliação do VLT 

 Investimento em logística e transporte intermunicipal 

 Logística, Aeródromo Civil Metropolitano de Guarujá, um equipamento de integração 

metropolitano 

 Integração física e temporal entre os modais (bilhete único) 

 Ampliação do transporte metropolitano 

 Criação de um sistema de transporte integrado 

 Transportes metropolitanos – melhoria dos modais e criação e melhoria da infraestrutura 

(expansão do VLT), trens e hidrovia 

 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente                                                          Total de demandas - 10                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Melhoria do saneamento básico  

 Enchentes – infraestrutura e maiores investimentos para programas 

 Saneamento básico nas comunidades 

 Plano de Resiliência- Impactos Ambientais- Agrotóxicos – uma visão do Estado para defender 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimento de infraestrutura de assoreamento dos canais e combater enchentes e vias 

pavimentadas 

 Ações e programas de infraestrutura / conscientização ambiental e desassoreamento dos 

canais 

 Expansão do Saneamento Básico  

 Recuperação das praias (emissários, integração com a comunidades, parceiras para melhorar o 

saneamento) 

 Participação real com programas de educação ambiental em setores públicos 

 Investimentos na criação de energia renovável  

 

 

Governança 

 
Secretaria de Governo                                                                                                     Total de demandas - 03                                              

 

DEMANDAS ORAIS 

 Parceria com iniciativa privada com permuta de áreas em troca de ações para urbanizar polos 

de ocupação de baixa renda 

 Cotas percentuais nos concursos públicos para negros no Governo do Estado 

 Atendimento público e gratuito para toda a população de forma ampla e sem intermédio da 

inciativa privada 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

Defensoria Pública                                                                                                            Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fortalecer MP e Defensoria Pública 
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Secretaria de Desenvolvimento Regional                                                                    Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Fundo Metropolitano – explicação sobre o repasse do Banco do Brasil para o Banco de 

Fomento do Estado – Decreto a revelia dos Conselheiros 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

Secretaria da Fazenda e Planejamento                                                                        Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Implantação de orçamento regionalizado 

 

Casa Civil                                                                                                                               Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 

 

 

  Outros 

        
Procuradoria Geral do Estado                                                                                          Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 
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Ministério Público                                                                                                            Total de demandas - 01                                               

 

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fortalecer MP e Defensoria Pública 

 

Assembleia Legislativa                                                                                                       Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 

 

 

Tribunal de Contas do Estado                                                                                           Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 

 

Tribunal de Justiça                                                                                                              Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 

 

Tribunal de Justiça Militar                                                                                                 Total de demandas - 0                                               

 

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

 Não houve demandas 

 

 

 

-  
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RESULTADOS 

 
 FINAIS 

 


