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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

Secretaria de Desenvolvimento Social
 

 

Região Administrativa de Araçatuba (27/05/2015) 

 Subvenção para Entidades Assistenciais que receberam o título de Utilidade Pública 

 Implantação de Programas de incentivo às entidades que trabalham com reciclagem 
de materiais visando o cumprimento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 Implantação de Programa de Locação Social  

 Inclusão na Política de Moradias do Estado de equipamentos sociais nos conjuntos 
habitacionais  

 Reforma da área de nutrição no Asilo São Vicente de Paulo  

 Construção de área coberta para atividade física, fisioterapia e atividade ocupacional 
no Lar São João 

 Aquisição de van para atividade de integração social de idosos para o Lar da Velhice e 
Assistência Social 

 Reforma e manutenção de vagas para entidade de atendimento de dependentes 
químicos 

 Apoio à entidade que desenvolvem programas de prevenção ao uso de álcool e 
drogas, por crianças e adolescentes 

 Instalação de Centros Regionais de Reabilitação de pessoas com deficiência e para 
drogados 

 Implantação do Restaurante” Bom Prato” 
 

Região Administrativa de São José do Rio Preto (28/05/2015) 

 Expansão das ações integradas de prevenção e combate ao tráfego de drogas e de 

tratamento de seus dependentes 

Região Administrativa Central (29/05/2015) 

 Construção e aquisição de equipamento do Centro de Convivência do Idoso - Boa 
Esperança do Sul 

 Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro-Dia do Idoso e para o Centro de 
Convivência do idoso – Matão 

 Aquisição de micro ônibus adaptado para o Centro-Dia do Idoso - Matão 

 Construção de CRAs e CREAs – Matão 

 Implantação de unidade da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS na Santa Casa – 
Porto Ferreira 

 

Região Administrativa de Bauru (02/06/2015) 

 Construção de Centros de Convivência do Idoso – regional Bauru 

 Reimplantar o Programa Frente de Trabalho (Inclusão Social) 
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Região Administrativa de Barretos (10/06/2015) 

 Fortalecimento de programas sociais de combate ao alcoolismo e drogas 

 Recursos para manutenção do Centro de Proteção Social 

 Construção de Casa Abrigo para Mulheres Vitimas de Violência  

 Passar o status de Coordenadoria para o de  Secretaria Estadual de Politicas Publicas 
para Mulheres 
 

Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Apoio aos programas de combate às drogas - regional 

 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Apoio aos programas de tratamento de dependentes químicos – drogas e álcool 

 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Implantação do Centro de Atendimento ao Dependente de Droga 

 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Apoio aos programas de tratamento de dependentes químicos (drogas e álcool) e aos 
seus familiares - regional 

 

Região Metropolitana de Campinas 

 Construção de Creche para Idosos – Nova Odessa 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Apoio ao Programa de prevenção ao uso de drogas - regional 

 Apoio ao Programa de prevenção e tratamento ao alcoolismo contemplando a área 
rural – regional 

 Ampliação do Bom Prato e instalação de segunda unidade na área central ou na Zona 
sul (Jardim Satélite)- São José dos Campos 

 Implantação de Casa de Repouso para Terceira Idade 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Construção do Centro de Referência do Idoso (Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC). 

 Ampliação dos Programas de transferência de renda – Família Cidadã (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Ampliação das políticas de inclusão social , cidadania e diminuição das desigualdades 
sociais 

 


