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Araçatuba Implantação de Programas de Educação e Fiscalização de trânsito. 

Novas instalações para o Centro de Formação de Condutores – 

DETRAN – Araçatuba. 

São José do Rio Preto Retorno de servidores municipais que prestam serviços em órgãos 

estaduais 

Central sem demandas para essa área 

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

Realização de Audiências Públicas no período noturno 

 Implantação de unidade do Poupatempo na região leste e sul – São 

José dos Campos 

Baixada Santista Criação de campanhas educativas, via DETRAN, para convivência de 

ciclistas/ motoristas 

 Implantação de unidade do Poupatempo em Cubatão 

 Implantação da unidade do Poupatempo em Itanhaém 

 Realização de estudos de Reforma Administrativa para o setor público 

 Implantação de Poupatempo – Litoral Sul 

Registro sem demandas para essa área 

Sorocaba sem demandas para essa área 
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RA/ RM Campinas DETRAN - Sinalização de Orientação e Toponímica e Sinalização 

Vertical e Horizontal de Trânsito – Caconde 

 Casa Civil/Planejamento – Criação de núcleo de assessoramento de 

projetos técnicos para atendimentos aos pequenos municípios – Casa 

Branca e São João da Boa Vista 

AU Jundiaí Destinação de recursos e assessoramento aos pequenos munícipios – 

Jarinu 

 Fazenda/Planejamento - Revogação de benefícios concedidos aos 

demais poderes referente à Previdência Social Estadual – Jundiaí 



AU Piracicaba Implantação de modelo de orçamento regionalizado 

RM São Paulo Aprimoramento da prestação de contas dos investimentos do Estado 

por Distritos / bairros – Cidade de São Paulo 
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Presidente Prudente Criação de sistema de aposentadoria complementar para CLT 

contratados anterior a 1983 

 Implantação de plano de carreira para engenheiros do DAEE 

Marília Maior rigor na concessão de licença saúde para funcionários da 

educação e saúde 

 Maior divulgação das Audiências Públicas nos municípios do entorno 

das sedes regionais  

Bauru Implantação de Plano de Assistência Médica para funcionários CLT das 

autarquias 

Itapeva Destinação de investimentos regionalizados proporcionalmente ao 

IPRS das regiões 

 Fortalecimento da região por meio da instalação de unidades das 

Secretarias de Estado 

 Tratamento diferenciado na distribuição de recursos para municípios 

com o pior IDH – (Fundo Estadual de Combate a Pobreza) 

 Assessoramento e consultoria para municípios carentes de recursos 

humanos 

 Assessoramento técnico a municípios para captação de recursos de 

programas governamentais 

 Criação de grupo técnico para elaboração de Plano de 

Desenvolvimento Regional 

 


