
RA Descrição da Solicitação - Desenvolvimento Social 

Araçatuba Reformas nas instalações do Asilo São Vicente de Paulo e Instituição 

de Cegos Santa Luzia - Araçatuba. 

Instalação de Restaurante Bom Prato Araçatuba. 

Construção e equipamentos para o Lar São João – Araçatuba. 

Reforma e vagas nos abrigos para dependentes químicos – 

Araçatuba. 

Instalação de Centros Regionais para atendimento a crianças, 

dependentes químicos e drogas. 

Instalação de rede de Saúde Mental para adolescentes CAPS Infantil 

e CAPS AD III – Araçatuba. 

Apoio a Programas de Assistência Social para moradores de rua. 

Instalação de equipamentos de Energia Solar nos Centros de 

Ressocialização. 

Implantação de Equipes Multidisciplinares para a área de assistência 

social no Estado. 

Expansão do Programa de Instalação de Centros de Ressocialização 

São José do Rio Preto sem demandas para essa área 

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

idosos  

Recursos para construção de um centro de convivência do idoso e 

compra de equipamentos 

  

RA Descrição da Solicitação - Desenvolvimento Social 

Franca Recomposição salarial para a área de desenvolvimento social 

 Criação de grupo permanente de proteção social para os municípios 

da região 

Barretos Apoio à construção de Centro de Atendimento Social no Bairro Santa 



Cecília (Instituto Pró Família) em Barretos 

Ribeirão Preto Aumento de vagas femininas nos Centros de Reabilitação de 

Dependentes Químicos 

    

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

Ampliação do número de vagas de inclusão social para idosos 

 Expansão do número de vagas nos albergues – Projeto Recomeço 

 Criação de cargo de Especialista Social, concurso público e ampliação 

e reajuste do auxilio-alimentação – Desenvolvimento Social 

 Aumento no número de Casas de Repouso – São José dos Campos 

 Expansão do atendimento do Projeto Recomeço 

 Implantação de mais uma unidade do Bom Prato – São José dos 

Campos 

Baixada Santista Implantação de unidade do Programa Bom Prato em Cubatão 

 Implantação do Programa Bom Prato – Praia Grande e Litoral Sul 

Registro Implantação do Programa Renda Cidadã voltado às comunidades 

quilombolas 

 Criação de cargo de Especialista Social, concurso público e ampliação 

e reajuste do auxilio-alimentação – Desenvolvimento Social 

 Aquisição de veículo refrigerado para distribuição do leite – 

Programa Viva Leite – Eldorado 

 Construção de sede própria do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) - Eldorado 

 Reforma do Centro de Distribuição (alimentar) – Eldorado 

Sorocaba Maior presença do estado nos programas de assistência ao idoso 

 Designação de assistentes sociais para trabalho de campo junto às 

entidades sociais 

 Expansão de programas sociais e culturais para idosos 

 Criação de cargo de Especialista Social, Concurso público e ampliação 

e reajuste do auxílio alimentação – desenvolvimento Social – 

Sorocaba 



RA Descrição da Solicitação - Desenvolvimento Social 

RA/ RM Campinas Criação de cargos de Especialistas Sociais  

 Realização de concurso público para a área de desenvolvimento 

social (oficial administrativo, executivo público e especialista social) 

 Ampliação e reajuste do auxílio refeição  

AU Jundiaí sem demandas para essa área 

AU Piracicaba Expansão do Programa Família Paulista para municípios do interior 

 Recursos de custeio para manutenção de equipamentos de 

assistência social – Cetro Dia do Idoso – Piracicaba 

 Saúde/ Desenvolvimento Social/ Segurança Pública - Ações de 

parceria no enfrentamento e combate as drogas –  

Regional/Secretaria da Justiça 

RM São Paulo Saúde/Desenvolvimento Social – Criação de programa para idosos 

com deficiência intelectual junto aos Centros de Convivência do 

Idoso 

 Aumento da oferta na prestação de serviços voltados para a 

população idosa 

 Aumento de vagas para idosos nos asilos – RLP (Residência de Alta 

Permanência) 

RA Descrição da Solicitação - Desenvolvimento Social 

Presidente Prudente Construção/ampliação do Centro de Convivência do Idoso - Anhumas 

 Apoio e expansão de politicas públicas para idosos – Anhumas 

Marília sem demandas para essa área 

Bauru Expansão do Programa Recomeço – Bauru e região 

 Manutenção dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 

 Implantação do Programa Família Paulista nos Centros Regionais do 

Interior   

 Aumento dos valores de repasses percapita APAE – Bauru 

 Construção de Centros de Convivência do Idoso  

 Construção de Centro de tratamento para dependentes químicos – 

Bauru 



Itapeva Manutenção e expansão dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 

 Desenvolvimento Social - Criação de cargo Especialista Social, 

concurso público e ampliação e reajuste do auxilio – refeição  

 


