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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

 Secretaria da Educação
 

 

Região Administrativa de Presidente Prudente  

 Implantação de escolas em tempo integral em todos os municípios - regional 

 Melhorias nos serviços de Educação Básica - Pirapozinho Ambulâncias  

Região Administrativa de Araçatuba  

 Políticas de municipalização de reformas de escolas estaduais (repasse de recursos 

para os municípios) 

 Construção de escolas de Educação Básica, Fundamental II e de Ensino Médio nos 

assentamentos rurais - regional 

 Implantação de equipes multidisciplinar, com Assistente Social, Psicóloga e 

Psicopedagoga para atendimento em todas as unidades escolares - regional 

 Aumento salarial e a fixação de salário mínimo estadual para profissionais de 

educação valorizando os educadores – regional  

 Instalação de ar condicionado nas escolas estaduais em municípios com 

temperaturas acima de 30ºC no verão – regional  

 Instalação de lousas eletrônicas e capacitação dos profissionais da educação para uso 

das mesmas – regional  

 Escola de Tempo Integral 

 Universalização do Ensino Infantil 

 Continuação do programa Creche-escola. 

 Doação de ônibus com tração para área rural. 

 Melhoria nos convênios para Merenda Escolar 

 Implantação de programas de educação ambiental  

 Construção de creches-escola 

 Construção de escola de ensino médio no bairro Águas Claras  

 Reinvindicações diversas da categoria como: equiparação salarial, conversão do 

bônus, jornada piso, atendimento médico – IAMSPE, convocação de concursados, 

vale alimentação, entre outros 

 

Região Administrativa de São José do Rio Preto  

 Estímulo ao processo de implantação de Escolas em Tempo Integral - regional 

 Construção de escola de 6º a 8º ano e ensino médio no Residencial Catanduva I. 

 Implantação do Programa Centro Estadual Paulista - atividades extracurriculares – 

São José do Rio Preto  
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Região Administrativa de Marília  

 Municipalização - o município não consegue arcar com os custos do sistema –(gastos 
com merenda e transporte de alunos...) 

 Dificuldades de gestão da escola pública 

 Aumento e cursos para formação de professores 

 Valorização e reconhecimento da classe – valorização da carreira 

 

Região Administrativa de Bauru  

 Implantação de sistemas de ensino tecnológico nas escolas estaduais – Regional 

Bauru 

 Construção de Escolas Ensino Fundamental e Médio – Jardim Tangaras / Vila São 

Paulo / Vila Nova Esperança / Jardim Nicéia – Bauru 

 Melhorias no transporte e Merenda Escolar – Regional Bauru 

 Reforma e ampliação de escolas – manutenção das estruturas físicas / acessibilidade 

aos prédios 

 Valorização dos professores – formação continuada 

 

Região Administrativa de Itapeva  

 Construção de Biblioteca – Apiaí 

 Transporte para alunos universitários – entre Itaberá – Itapeva 

  Aumento do numero de bolsas – Escola da Família - Itapeva 

 

Região Administrativa de Franca  

 Transporte Escolar - ampliação e troca da frota – Patrocínio Paulista 

 Construção de Creche-Escola. – Franca 

 Renovação da frota - Guará 

 

Região Administrativa de Barretos  

 Atendimento cooperado para programas da merenda / transporte escolar rural / 
segurança / saúde 

 Mais incentivo a Educação 
 

Região Administrativa de Ribeirão Preto  

 Reforma /ampliação/manutenção nas escolas estaduais - regional 

 Construção de escolas em Núcleos Habitacionais – regional 

 Construção de escola no Bairro Santa Marta – Sertãozinho 

 Construção de escola – Taquaral 
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Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Reformas e ampliação de unidades educacionais, com ênfase em creches - regional 

 Aumento de recursos para educação - regional 

 Recursos para a Secretaria Municipal de Educação visando: manutenção de três 
escolas estaduais (Horácio Manley Lane, Prof. Germano Negrini e Epaminondas de 
Oliveira) e aquisição de dois micro-ônibus de transporte escolar – São Roque 

 Custeio para educação – escola / merenda e transporte 

 Construção de escolas de ensino fundamental do 6º ao 9º ano e ensino médio no 
bairro Wanel Ville  - Sorocaba 

 Inclusão dos alunos de ensino técnico no sistema de reembolso – transporte escolar 

 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Implantação de novas escolas de nível Médio e Escolas em Período Integral  

 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Extensão do Programa Escola de Período Integral em todas as escolas públicas 

 Construção da escola- creche Santa Lucia – Campos Limpo Paulista 

 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Apoio aos pequenos municípios para investimentos em educação. 

 Estímulo à implantação de Escolas em Tempo Integral – regional 

 Aumento de recursos para área da educação 

 

Região Administrativa de Campinas 

 Reforma e ampliação de 4 escolas e 1 creche,  – Tuiuti 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Construção de escola de Ensino Médio e Fundamental no Distrito de Eugenio de 
Melo- São Jose dos Campos 

 Construção de escolas de Ensino Médio nos bairros Frei Galvão, Coqueiro, Jardim São 
José I e II e Santa Inês III - São José dos Campos 

 Construção de Escola de Ensino Médio na região do Altos de Santana – São José dos 
Campos 

 Reforma e ampliação da Escola Estadual Profª Dinorá Pereira Ramos Brito – São José 
dos Campos 
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Região Metropolitana de São Paulo 

 Ampliação do atendimento da educação básica e do ensino médio (22 mil vagas e 34 
novas escolas) (Consórcio Intermunicipal do Grande ABC) 

 Compartilhamento do atendimento do transporte de educação especial (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC) 

 Maior investimento nas escolas com atividades extracurriculares (período integral) 

 Maior investimento na educação de base 

 Educar para criatividade e para a inovação – Plano Regional 

 
 


