
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

Região Administrativa de Araçatuba                                

 Usar o estaleiro da hidrovia do Tietê para transporte - Araçatuba 

 A ferrovia da região está desativada e deveria ser (mais) utilizada - Araçatuba 

 Melhorar os retornos da Rodovia Marechal Rondon (as vias rurais - vicinais - 
apresentam dificuldade de acesso por falta de retornos). Destacou o bairro 
Mimosa e sua respectiva vicinal, no qual os moradores e pequenos produtores 
rurais precisam andar de 6 a 8 Km a mais apenas para "cruzar" a Marechal 
Rondon, por falta de retorno - Lavínia 

 Melhorar a infraestrutura de anéis viários e corredores, com toda estrutura de 
segurança de área (sinalização) - Araçatuba 

 Implantação do Terminal Hidroviário - construção de píer - Araçatuba 

 Pede um olhar especial da Secretaria de Transportes, pois afirma que o Estado 
já aprovou todos os estudos de duplicação da rodovia e asfaltamento até o píer 

 Os acessos urbanos às marginais apresentam alto índice de acidentes, solicita 
ações de segurança - Araçatuba 

 Duplicação da Eliezer Montenegro Magalhães (SP 463), no trecho 
Araçatuba/Ponte do Rio Tietê. 
 

Região Administrativa de Barretos 

 Conservação das estradas vicinais - Barretos 
 

Região Administrativa de Bauru 

 Construção /complementação de anel viário de Bauru – ligação da Rodovia 
Bauru/Ipauçu a Bauru / Marília 
 

Região Administrativa e Metropolitana da Campinas 

 Melhoria e recuperação de estradas - Socorro 

 Duplicação da estrada SP 008- Rodovia Capitão Bardoino - Socorro 

 Recuperação de estradas da região do circuito turístico -Morungaba 

 Construção de anel viário / rotatórias no bairro Terezinha – Piracicaba 

 Pavimentação da Rodovia Monte-Mor a Viracopos 

 Construção de trecho externo de interligação da rodovia – centro-bairro – 
Monte-Mor 

 Recuperação de Vicinal Monte-Mor / Indaiatuba 

 Recuperação de estradas rurais-Socorro 

 Duplicação da estrada Limeira - Iracemápolis 

 Recuperação, duplicação E readequação funcional da SP-008, Rodovia Pedro 
Astenori Marigliani (Capitão Bardoino) entre Bragança Paulista - Socorro 

 Recuperação, duplicação e readequação funcional da Rodovia SP-063 (Rodovia 
Alkindar Monteiro Junqueira, no trecho Itatiba-Bragança Paulista e Rodovia Pe. 
Aldo Bollini, no trecho Bragança Paulista-Piracaia) 

 Aceleração e Ampliação do Programa Novas Vicinais 



Região Administrativa Central 

 Construção de trevo na confluência das Rodovias SP304 x SP321 - Borborema 

 Remodelação, manutenção e ampliação da Rodovia SP304 - Borborema 

 Ampliação da estrada vicinal da BR 340 - Borborema 

 Potencializar o aeroporto de Araraquara 
 

Região Administrativa de Franca 

 Construção da pista esquerda da marginal (perímetro urbano) da Rodovia 
Cândido Portinari - Franca 

 Duplicação da Rodovia Fábio Talarico – Franca 

 Ampliação da Rodovia SPA020 - SP345 - Via de acesso à cidade de Patrocínio 
Paulista  

 Construção de ponte na Rodovia Cândido Portinari para acesso à região oeste – 
Franca 
 

Região Administrativa de Itapeva 

 Melhoria das estradas da região do Alto Vale - Apiaí 

 Duplicação da SP 258 - Capão Bonito / Itararé 

 Recuperação de vicinais para municípios mais pobres - Apiaí 

 Pavimentação de estradas de acesso aos municípios mais pobres - Apiaí 

 Infraestrutura reconstrução de asfalto nas estradas da região - Apiaí 

 Duplicação da SP 258 – Itapeva - Sorocaba 

 Recuperação de vicinais para desenvolver o turismo– Apiaí / Iporanga 

 Recuperação da malha viária – vicinais 

 Recuperação/pavimentação das estradas vicinais - acesso as cidades 
 

Região Administrativa de Marília 

 Revisão nas tarifas de pedágio - Assis 
 
Região Administrativa de Presidente Prudente 

 Melhoria na infraestrutura para área oeste do Estado, do Distrito de 
Emilianópolis a Florida Paulista (estradas vicinais - asfaltamento) 

 Criação de Ramo de Logística em Presidente Prudente 

 Melhoria das estradas rurais para o favorecimento do ecoturismo – Pontal do 
Paranapanema 

 Acessos nas rodovias às áreas de turismo- Pontal Paulista 
 
Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Recuperação da SP 147- Rodovia Marechal Rondon – Bofete 

 Conservação das Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares - Bofete 



 Estadualização da BR 030 - continuidade da SP 147 - Angatuba - Bofete 

 Pavimentação de vicinal que liga Castelo Branco/ Raposos Tavares – Angatuba 
- Bofete 

 Duplicação da SP 300 – Rodovia Marechal Rondon –Trecho Botucatu/Tietê 
 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Construção de novo viário na entrada do município – Guarujá 
 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Pavimentação da estrada rural que liga Bocaina a São Miguel – Cachoeira 
Paulista 

 Retomada das obras do Contorno Sul - Rodovia dos Tamoios – São Sebastião 

 Duplicação da SP 55 - Rodovia Manoel Hipólito do Rego – São Sebastião 

 Recursos para a Estrada do Sol - Caraguatatuba/São Sebastião 

 Solução para não interrupção do serviço de passageiros no transporte de balsa 
- Paraibuna 

 Conclusão das obras complementares na Rodovia dos Tamoios - Paraibuna 

 Recapeamento da SP 55- São Sebastião 

 Construção do contorno na alça de acesso ao porto- São Sebastião 
 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Anel Viário/ Trevo no km 70 da Rodovia Anhanguera – Louveira 

 Construção de novo dispositivo viário - Itupeva 
 
Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Investimentos em recuperação e duplicação de rodovias, para facilitar o 
escoamento produtivo 

 Implantação do Anel Viário de Piracicaba 
 


