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Descrição da Solicitação – Secretaria de Desenvolvimento Social 

 

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS 

 Expansão dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 

 Maior aporte de recursos para área de Desenvolvimento Social 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior oferta de recursos para serviços de Assistência Social 

 Condições para melhoria e maiores opções de trabalho imediato dando suporte a clientela 

vulnerável 

 Criação de um órgão de apoio para tirar família da extrema pobreza 

 

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de Casa do Idoso (Vila Dignidade) – Bauru 

 Implantação de área de Esporte e Convívio Social – Zona Leste – Bauru 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento do valor dos repasses aos munícipios os quais enfrentam uma defasagem de reajuste 

de mais de 10 anos 

 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Reforma do Centro da Terceira Idade – Estiva Gerbi 

 Transferência de Fundo a Fundo para que os municípios consigam agilizar e executar seus 

investimentos – Analândia 

 Ampliação das transferências Fundo a Fundo – Bragança Paulista e Atibaia 

 Aumento de repasses Fundo a Fundo para Proteção Básica e Proteção Social – Bragança 

Paulista 

 Regulação dos Benefícios Eventuais e cofinanciamento – Atibaia 

 Repasse (cofinanciamento) de recursos para custear auxílios vulnerabilidade – Jundiaí 

 Repasse de recursos para custear a demanda em acolhimento de crianças e adolescentes – 

Jundiaí 

 Custeio de recursos em acolhimento de idosos em situação de abandono e negligencia – 

Jundiaí 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Apoio ao Projeto de Lei que regulamenta o sistema de Assistência Social do Estado 

 Estruturação das DRADS – concurso público – Regional de Araraquara 

 Criação do cargo de Especialista em Desenvolvimento Social 

 Apoio aos programas de transferência de renda 

 Implantação de Consórcio de Alta e Média Complexidade de Desenvolvimento Social 

 Potencializar o Conselho (FUNDO) Estadual da Criança e Adolescente  

 Implantação de Casa Abrigo LGBT para mulheres com filhos menores 

 Conselho Tutelar de Araraquara – investimentos nos programas de prevenção de uso de 

drogas  

 Implantação de Coordenadorias Regionais do Conselho Tutelar 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Aquisição de 30 cadeiras de rodas adaptadas (motorizadas) para o Fundo Social e 

Solidariedade – Matão  

 Construção de Casa Abrigo para acolhimento de mulheres e filhos – Araraquara 

 Construção de Casa Abrigo para acolhimento de pessoas LGBT´s – Araraquara 

 Término da Construção do Centro Dia do Idoso – CDI – Matão   

 Construção de CRAS no bairro Jardim São José – Matão  

 Implantação do Programa Bom Prato – Matão  
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   DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Término da construção do Centro Dia do Idoso 

 Criação de Coordenadorias Regionais de Politicas sobre drogas para cada Região administrativa 

 Desenvolvimento Social com políticas integradas de Habitação e Desenvolvimento econômico 

 Adoção de formas para inserção em malhas sociais e forma de desenvolvimento continuado 

 Investimento maior em programas, projetos, serviços e benefícios na Secretaria de 

Desenvolvimento Social 

 

RA Franca            

DEMANDAS ORAIS 

 Entidades Sociais – revisão do valor de repasse / que o Estado de mais atenção, continuidade 

 As entidades estão em situação precária – aporte financeiro urgente 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Ampliação de metas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para pessoas 

Idosas, para o Centro Dia, para ILPI e a implantação do Serviço de República para pessoas 

idosas - Franca 

 Financiamento compartilhado dos Benefícios Eventuais da Assistência Social e adequação dos 

pisos– Franca 

 Reajuste do repasse de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS aos Fundos 

Municipais de Assistência Social - Franca 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Desenvolvimento social – mais serviços para atender a população 

 Aumento de recursos para o enfrentamento à pobreza e proteção social  

 Investir em RH – formação, capacitação e remuneração 

 Equiparação dos recursos para o Fundo de assistência Social de Franca 

 Proteção ao idoso 

 Maior atenção à assistência social e ao terceiro setor 

 Desenvolvimento social- aquisição de van para transporte dos usuários – Ipuã 

 Maior apoio aos programas de assistência social 

 Políticas públicas mais eficientes ara enfrentamento a pobreza 

 Proteção social aos vulneráveis 

 Maior investimento nos serviços de desenvolvimento social, valorização das entidades 

 Desenvolvimento social - Investir em infraestrutura nos órgãos públicos, pessoal e valorização 

salarial dos técnicos   

 Aumento do repasse percapita 
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RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS 

 Expansão dos CRAS, para a região 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Melhoria na estrutura da gestão do setor de Desenvolvimento Social – Ribeirão Branco 

 Estruturar a gestão para controle e eficiência dos recursos com a assistência social – Ribeirão 

Branco 

 Ampliação de programas voltados aos atendimentos às pessoas que dependem de proteção 

social com maior repasse ao município – Angatuba  

 Ações sociais nas famílias em extrema pobreza, contratando assistentes sociais e estagiários 

nesta área para acompanhamento dos programas a serem implantados - Avaré 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimentos na prevenção contra drogas; clinicas e comunidades terapêuticas 

 Implantação de cursos técnicos voltados para mercado de trabalho e inclusão social– Santa 

Cruz do Rio Pardo 

 Enfrentamento a extrema pobreza – volta do Programa São Paulo Solidário 

 Frentes de trabalho – Candido Mota 

 

RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Instalação de Casa Abrigo – Presidente Prudente 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Aumento do número de cargos efetivos administrativos e técnicos, melhoria dos espaços 

físicos e aquisição de equipamentos   
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 Instalação de Casa Abrigo – Presidente Prudente 

 Ampliação do Centro de Convivência do Idoso (CCI) – Santo Expedito 

 Construção da sede do Fundo Social – Santo Expedito 

 Investimentos nas entidades não governamentais, tais Casa do Idoso, APAE e Casas de 

acolhimento de crianças em condições de risco  

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Segurança alimentar – usar os produtos da agricultura familiar nos Programas Bom Prato, Viva 

Leite, Merenda Escolar 

 Aumento do projeto do CRI (Centro de Referencia do Idoso) 

 

 

RA Registro          

DEMANDAS ORAIS 

 Criação de Casa Abrigo para Idosos 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Construção de Centro e equipamentos para Inclusão de alunos autistas – APAE e Renascer  

 Expansão de vagas para crianças autistas através de convênios com entidades APAE e Renascer   

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Criação de medição e aferimento da pobreza por região, investimento de acordo com as 

necessidades  
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RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Combate à miséria e pobreza com melhor infraestrutura de atendimento nas cidades 

 Desenvolvimento social com apoio à economia solidária 

 Criação de bolsas sociais 

 Criação de um equipamento de acolhimento às mulheres vitima de violência domestica / uma 

casa para acolher com psicólogos e assistentes sociais 

 Manutenção de equipamentos CRAS e CREAS 

 Mais equipamentos de proteção básica e especial no que se refere à extrema pobreza e 

proteção social 

 Mais redes de proteção (LGBT, pessoas com deficiência, idoso), lei de cotas para negros 

 Aumento dos programas sociais  

 Fortalecer a proteção básica e especial 

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Dimensionar o aumento da população de rua e criar novas politicas públicas para este 

segmento 

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Construção de Centro de Convivência do Idoso – Guareí 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Educação e fornecimento de recursos ao terceiro setor visando tirar das ruas os jovens 
 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de mais 2 unidades do Bom Prato 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Instalação de unidade local do Programa Bom Prato nas regiões sul e sudeste de São José dos 
Campos 

 Implantação do Bom Prato nas regiões Norte, Sul e Leste de São Jose dos Campos 

 Implantação de mais uma unidade do Programa Bom Prato e alteração de atendimento a 
partir das 7h na unidade já existente- São Jose dos Campos 

 Implantação dos programas de ressocialização e reintegração social – São José dos Campos 

 Aumento de vagas no atendimento do Projeto Recomeço- São Jose dos Campos 
 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Políticas de defesa da população LGBT 
 

 

 

 

 


