
SECRETARIA DE GOVERNO 

Região Administrativa de Araçatuba                                

 Pediu que a ARTESP fiscalize a concessionária da Rodovia Marechal Rondon no 
que se refere à conclusão das obras das marginais, que estão há bastante 
tempo paradas- Araçatuba 
 

Região Administrativa de Barretos 

 Gestão Pública moderna e eficiente  

 Aumento de recursos para o Fundo Social de Solidariedade – Monte Azul 
Paulista 
 

Região Administrativa de Bauru 

 Revisão salarial para o funcionalismo  

 Nós, funcionários públicos, somos o principal elemento entre o poder público e 
o cidadão, porém deve se investir em nossos servidores, os preços estão baixos 
investimentos baixos isso acarreta em um serviço de má qualidade para o 
cidadão. 

Região Administrativa de Franca 

 Retorno do atendimento exclusivo do DETRAN de Franca 

Região Administrativa de Presidente Prudente 

 Devolução dos valores de desconto do funcionário aposentado – Presidente 
Prudente 

 Revisão da contribuição previdenciária – Presidente Prudente 

 Devolução da contribuição previdenciária prevista no Decreto nº 65.021/20 – 
Presidente Prudente 
 

Região Administrativa e Metropolitana de Ribeirão Preto 

 Implantação de sistema informatizado de gestão de cidades – 
Georeferenciamento – Serrana  
 

Região Administrativa de Sorocaba 

 Priorizar as áreas de segurança, meio ambiente e educação - Sorocaba 

 Realização de concursos públicos para reposição de pessoal - Sorocaba 

 Reajuste do vale-refeição dos servidores da saúde – Sorocaba  

 Oposição ao PL 26/21 - corte da insalubridade – Sorocaba 

 Reposição e reajuste salarial ao funcionalismo público da saúde - Sorocaba 
 

 
 



 
Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Reversão do achatamento salarial de correntes das perdas causadas pelo 
Decreto 17.293 e Decreto 65.021 

 
Região Metropolitana de São Paulo 

 Governo do Estado de São Paulo – mesma contribuição (paritária) com o 
funcionalismo 
 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Isenção de pedágio para moradores de Charqueada, Águas de São Pedro e São 
Pedro que devem que arcar diariamente com esse custo, para virem para 
Piracicaba para trabalhar, estudar diariamente é muito sério, tem que ser vista 
essa questão  

 


