
RA Descrição da Solicitação - Casa Civil 

Araçatuba Iluminação de Pontilhão entre os bairros Alvorada e Jardim Nova York  – 

Araçatuba. 

Iluminação de Pontilhão na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães – 

entre os bairros São José e Planalto - Araçatuba. 

Desenvolvimento – Urbano - Pavimentação Urbana em diversos bairros – 

Araçatuba. 

Desenvolvimento Urbano - Recuperação asfáltica – diversos bairros – 

Araçatuba. 

Desenvolvimento Urbano - Conclusão da pavimentação da Av. 2 de 

Dezembro diversos trechos - Araçatuba 

Desenvolvimento Urbano - Guias e sarjetas e adequações – diversos 

bairros – Araçatuba. 

São José  

do Rio Preto 

Infraestrutura para o Distrito Industrial – Tanabi. 

Central Criação de programa de infraestrutura para municípios, com maior oferta 

de recursos – Boa Esperança do Sul 

Construção de viadutos para transposição da marginal (Shopping – USP 

(Miguel Petroni) – São Carlos 

Infraestrutura urbana – aporte de recursos – Borborema 

Infraestrutura urbana- pavimentação e recape – Boa esperança do Sul 

Recursos para reformas e adequação do Estádio Municipal Jamil Tannuri - 

Boa Esperança do Sul 

Recursos para construção de um centro de convivência do idoso e compra 

de equipamentos - Boa Esperança do Sul 

Recursos para obras de infraestrutura - guias e sarjetas - Boa Esperança do 

Sul 

Recursos para obras de infraestrutura urbana do Parque Residencial das 

Palmeiras III - Boa Esperança do Sul 

Criação de projetos de infraestrutura urbana estruturados de forma sub-

regional - Regional 



Infraestrutura urbana – conservação e recape de vias devido ao alto índice 

de ônibus de turismo – Ibitinga 

Infraestrutura urbana – pavimentação e conservação de vias urbanas – 

Rincão  

Recursos financeiros para construção de quadra poliesportiva - Rincão  

Aporte financeiro para investir em infraestrutura urbana- Itápolis 

Recursos para realização de obras de reforma e ampliação do lar de idosos 

- Porto Ferreira 

Recursos para obras de contrução de muro de conteção e calçamento no 

canteiro central da avenida das Flores - Descalvado 

Recursos para obras de recapeamento asfáltico e operação tapa buraco 

em vias públicas - Descalvado 

Recursos para obras de reformas no prédio da Irmandade Santa Casa de 

M. de Descalvado 

Recursos para obras de infraestrutura urbana - Fernando Prestes 

Recursos para recapeamento asfáltico de vias públicas urbanas - Fernando 

Prestes 

Recursos para cobertura de quadra poliesportiva - Fernando Prestes 

Recursos para revitalização de praça pública e do Estádio Municipal - 

Fernando Prestes 

Recursos para sinalização vertical , de solo, adequação da lei de 

mobilidade urbana - Fernando Prestes 

Recursos para aquisição de um caminhão colotor e compactador de lixo - 

Fernando Prestes 

Recursos para obras de infraestrutura - Fernando Prestes 

Recursos para obras de ampliação do cemitério municipal - Fernando 

Prestes 

Recursos para aquisição de máquina de pá carregadeira - Fernando 

Prestes 

  



RA Descrição da Solicitação - Casa Civil 

Franca Construção/ampliação de ponte sobre o Rio Pardo, ligando os municípios 

de Morro Agudo e Viradouro 

 Agilização dos procedimentos de assinatura de convênios com os 

municípios da região 

 Assinatura de convênios oriundos de emendas parlamentares - Guará  

 Desenvolvimento urbano - iluminação e pavimentação no Distrito 

Empresarial - Guará 

 Construção/execução de 07 km de ciclovia ligando os municípios de 

Restinga - Franca (proximidades do Distrito Industrial) 

Barretos Pavimentação asfáltica no Residencial Pedro Paschoal - Bebedouro 

 Infraestrutura urbana - recape em diversas ruas -Bebedouro 

Ribeirão Preto Ampliação e duplicação da ponte sob o Rio Bonfim, na divisa com os 

municípios de Guariba e Motuca, na Rodovia SP 0449 

    

    

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

Instalação de novos padrões de energia elétrica em 16 praças do conjunto 

Cecap 1, em Taubaté 

 Pavimentação e construção de ciclovia das estradas que ligam o bairro da 

Vargem Grande (São José dos Campos) e o bairro Vila Menino Jesus 

(Caçapava ), Estrada Municipal Oscar Francisco Salles 

 Pavimentação e construção de ciclovias das estradas que ligam o bairro da 

Vila Menino Jesus ( Caçapava) e o bairro do pinheirinho em Taubaté até a 

Estrada Estadual Floriano Rodrigues Pinheiro (Estrada Municipal José 

Francisco Alvarenga e estrada do Pinheirinho) 

 Duplicação e construção da ciclovia da estrada municipal Professora Olivia 

Alegri ligando a Rodovia Presidente Dura até o acesso com a Rodovia 

Carvalho Pinto e o bairro da Caçapava Velha 

 Construção de ciclovias nas estradas: SP 103; SP 62 (Rodovia Edmir Viana 

de Moura) e SP 62 (Rodovia Vito Ardito) 



 Reforma, ampliação e implantação de ciclovias do trecho da estrada 

Velha Rio/SP, no Distrito de Eugenio de Melo até o viaduto do 

bairro Vista Verde em São José dos Campos 

 Pavimentação e manutenção do trecho entre as estradas Joel de Paula até 

o acesso da Carvalho Pinto 

Baixada Santista Recursos para obras viárias que integrem as áreas urbanizadas cortadas 

por rodovias (passagens inferiores) – Praia Grande e Litoral Sul 

 Implantação do geoprocessamento metropolitano e capacitação e 

aparelhagem (Emplasa) - Praia Grande e Litoral Sul 

Registro Infraestrutura urbana – pavimentação/ pontes – Registro 

 Construção de passarelas nas áreas urbanas sobre a BR 116 

 Recursos / maquinário para recuperação de estradas rurais – Regional 

 Desenvolvimento urbano - obras de saneamento e drenagem e 

infraestrutura urbana– Itariri 

Sorocaba Recape e saneamento básico do trecho 103 da SP 79 – Votorantim 

 Implantação de viaduto no anel viário de Itatinga 

 Desenvolvimento urbano – obras de pavimentação asfáltica (Projetos nºs 

1 e 2 ) - Itatinga 

 Pavimentação da estrada vicinal onde está localizada a Empresa Eucatex 

(bairro rural São Roque Velho) até a Rodovia Marechal Rondon (SP 300) - 

Bofete 

 Pavimentação da estrada municipal BFT – 030, que liga Bofete a Angatuba 

 Recuperação da barragem municipal utilizada pela Sabesp – Bofete  

 Reforma e melhorias da SP 147 (Rodovia Lázaro Cordeiro de Campos), 

com adequação e modernização do trecho urbano (rotatórias, passarelas 

e iluminação) – Bofete 

 Desenvolvimento urbano – recursos para recuperação de áreas atingidas 

pelo vendaval e inundações; obras de macrodrenagem (construção de 

piscinões); pavimentação do Jardim Santa Vitória – São Roque 



 Pavimentação das estradas vicinais da Aparecidinha – Sorocaba 

 Conclusão das obras da Vila Dignidade – Sorocaba 

 Pavimentação da estrada Vileta – Sorocaba 

 Pavimentação asfáltica da estrada do Aguassaí, bairro do Carmo – São 

Roque 

 Construção de ponte de concreto na divisa entre São Roque e Ibiúna 

 Conclusão do asfalto da Estrada dos Moreiras, bairro Saboó – São Roque 

 Recursos para serviços de motonivelamento, cascalhamento, captação de 

águas pluviais nas Estradas do Paraíso e do Capim Fino – Bairro do Pavão -

São Roque 

 Construção de Poço Artesiano na Vila Lino – São Roque 

RA Descrição da Solicitação - Casa Civil 

RA/ RM Campinas Pavimentação da estrada de Ivoturucaia – Ligação com Jundiaí 

 Conclusão da passagem do Túnel Botujuru – Campo Limpo Paulista 

 Pavimentação e drenagem da Avenida Alfried Krupp – Campo Limpo 

Paulista 

 Casa Civil/Cultura - Reforma do Cine Teatro Ayrton Senna – Campo Limpo 

Paulista 

 Casa Civil/Esportes - Reforma da pista de atletismo do centro esportivo 

municipal – Campo Limpo Paulista 

 Casa Civil/Esportes - Reforma das Quadras Poliesportivas – Iracemápolis 

 Casa Civil/Esportes - Construção de Praças Poliesportivas e academias ao 

ar livre – Monte Mor 

 Recapeamento do Parque Internacional – Campo Limpo Paulista 

 Construção de via perimetral, interligando a Estrada municipal Olavo de 

Almeida (Pinhal / Jacutinga) – Rodovia ESP 020 (Pinhal/ Albertina) à 

Rodovia SP 342 



 Infraestrutura urbana – pavimentação, redes de água e esgoto - Mococa 

 Infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico em diversas ruas – 

Mococa 

 Infraestrutura urbana – pavimentação e recapeamento asfáltico - Monte 

Mor 

 Implantação asfáltica no Distrito Industrial – Sebastião Mathias Tomé – 

Caconde 

 Infraestrutura urbana – drenagem urbana, pavimentação, recapeamento 

e acessibilidade – Várzea Paulista 

 Infraestrutura urbana - Recapeamento da pavimentação asfáltica – 

Cosmópolis 

 Casa Civil/Meio Ambiente - Aquisição de caminhão para limpeza urbana – 

Cosmópolis 

 Casa Civil/Meio Ambiente - Aquisição de caminhões para coleta de lixo 

urbano – Pirassununga 

 Casa Civil/Saneamento – construção de emissário de tratamento de 

esgoto, recapeamento de várias ruas – Aguaí 

 Construção de avenida dupla com viaduto sobre a linha férrea, ligando a 

Vila Cianelli e a Vila Monte Alegre, sentido Itirapina - São Carlos  

 Infraestrutura urbana - Recapeamento de vias – Limeira 

 Infraestrutura urbana – recape de ruas – Santo Antônio do Jardim 

 Construção de acesso da UNESP – São João da Boa Vista 

 Construção do Centro Multiuso – Divinolândia 

 Reforma e ampliação de prédio público municipal – Monte Alegre do Sul 

 Infraestrutura urbana – Santa Cruz da Conceição 

 Pavimentação da entrada auxiliar ao município pela antiga Estação de 

Trem – Analândia 

 Casa Civil/Direitos da Pessoa com Deficiência - Adequação de prédios e 

vias públicas para atendimento a Lei de Acessibilidade e mobilidade 



urbana – Pedra Bela 

 Infraestrutura urbana – pavimentação e recapeamento asfáltico em 

diversas ruas nas zonas urbanas e expansão urbana – Pedra Bela 

 Infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica, calçamento e drenagem 

de águas pluviais na Avenida Brasil e na Estrada Eduardo Karklis – Nova 

Odessa 

 Infraestrutura urbana – galerias, pavimentação, calçadas e sarjetas, 

acessibilidade, sinalização no Distrito Industrial - Casa Branca 

 Obras diversas nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana – Casa 

Branca 

 Recursos para infraestrutura urbana – Santa Cruz da Conceição 

 Casa Civil/Planejamento – Criação de núcleo de assessoramento de 

projetos técnicos para atendimentos aos pequenos municípios – Casa 

Branca e São João da Boa Vista 

 Modernização no sistema de gestão de convênios 

AU Jundiaí Casa Civil/Logística - Pavimentação da estrada de Ivoturucaia – ligação 

com Jundiaí – Campo Limpo Paulista 

 Pavimentação e drenagem da Avenida Alfried Krupp – Campo Limpo 

Paulista 

 Casa Civil/Cultura - Reforma do Cine Teatro Ayrton Senna – Campo Limpo 

Paulista 

 Casa Civil/Esportes - Reforma da pista de atletismo do centro esportivo 

municipal – Campo Limpo Paulista 

 Recapeamento do Parque Internacional – Campo Limpo Paulista 

 Casa Civil/Esportes – implantação de 4 academias ao ar livre – Campo 

Limpo Paulista 

 Recursos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) - AU Jundiaí 

 Implantação do Fundo de Infraestrutura Paulista - Jundiaí 

 Destinação de recursos e assessoramento aos pequenos munícipios – 

Jarinu 



 Meio Ambiente / Casa Civil - Desassoreamento e contenção das marginais 

do Rio Jundiaí na extensão de Campo Limpo Paulista a Jundiaí 

AU Piracicaba Recapeamento de vias urbanas – Limeira 

 Melhoria da malha viária do município de Conchal 

RM São Paulo sem demandas para essa área 

RA Descrição da Solicitação - Casa Civil 

Presidente 

Prudente 

sem demandas para essa área 

Marília Implantação de equipamentos públicos e sociais no Distrito de Pandorga - 

Marília 

Bauru Duplicação da Avenida Elias Miguel Maluf que dá acesso à SP 294 – 

Rodovia Bauru/Marília 

 Desenvolvimento urbano – Prolongamento da Avenida Nuno Bueno de 

Assis até a Avenida Rosa Malandrino Montelini 

Itapeva Criação de grupo técnico para elaboração de Plano de Desenvolvimento 

Regional 

 


