
Secretaria de Desenvolvimento Regional

O DESENVOLVIMENTO CHEGOU 
AO SUDOESTE DO ESTADO



A Secretaria de Desenvolvimento Regional 
(SDR) lançou em agosto de 2021 o progra-
ma Sudoeste + 10, composto por 15 muni-
cípios da Região Sudoeste do estado, uma 
das regiões menos desenvolvidas econo-
micamente de São Paulo, porém com enor-
me potencial turístico ambiental. Uma das 
regiões mais belas do estado de São Paulo. 
O foco é o desenvolvimento regional, reduzir 
as desigualdades sociais e gerar emprego e 
renda em áreas de interesse comum como 
Infraestrutura Urbana, Agricultura, Meio 
Ambiente e Turismo, além de melhoria da 
qualidade de vida e das estradas vicinais 
que cortam a região. Para mudar a realidade 
desta população estão previstos mais de 
R$ 300 milhões em investimentos, recursos 
e ações.



Os municípios que integram o 
programa “Sudoeste + 10” são os 
seguintes: Barão de Antonina, Bom 
Sucesso do Itararé, Buri, Campina do 
Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel 
Macedo, Guapiara, Itaberá, Itapeva, 
Itaporanga, Itararé, Nova Campina, 
Ribeirão Branco, Riversul e Taquarivaí.

O programa está em fase de estrutu-
ração e implantação de ações. Para 
alinhar as necessidades da região, o 
Estado promoveu a audiência pública 
para debater a criação da Região de 
Estado de Itapeva e para realizar a pri-
meira reunião de trabalho do programa. 
A proposta faz parte de um novo arranjo 
territorial e com as lideranças houve 
alinhamento de demandas e propostas. 
Muitas estão em curso e outras chega-
rão em breve!



ACONTECE NO 
SUDOESTE+10 



Infraestrutura 
Urbana

Desde o início da atual Gestão, a região 
tem recebido investimentos e ampliado 
os recursos em infraestrutura urbana 
para os municípios integrantes do pro-
grama. Com relação aos convênios com a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, 
em 2019, foram aplicados cerca de R$ 3 
milhões nos municípios. Em 2020, os re-
cursos saltaram para R$ 6,8 milhões. Já 
em 2021, após a implantação do progra-
ma, cerca de 70 obras e projetos estão em 
andamento ou análise técnica, somando 
cerca de R$ 22 milhões. Na audiência pú-
blica de Itupeva foram autorizados mais 
de R$ 9 milhões, que estão em desenvol-
vimento pelas prefeituras. Confira abaixo 
a lista dos municípios contemplados e 
mais detalhes do anúncio:



Bom Sucesso de Itararé
R$ 400 mil para aquisição de caminhão 
compactador de lixo

Capão Bonito
R$ 1,5 milhão para obras de infraestrutura 
urbana

Coronel Macedo
R$ 500 mil para construção de cozinha 
piloto e R$ 400 mil para iluminação pública

Guapiara 
R$ 500 mil para aquisição de 
moto niveladora

Itaóca
R$ 150 mil para obras de 
infraestrutura urbana

Itapeva
R$ 2 milhões para reforma do Campo 
Municipal e da Pista de Atletismo



Itaberá
R$ 800 mil para a construção de uma Casa 
da Juventude

Itaporanga
R$ 400 mil para obras de 
infraestrutura urbana

Itararé:
R$ 800 mil para obras de 
infraestrutura urbana

Ribeirão Branco
R$ 400 mil para reforma de escola e 
creche municipal

Riversul
R$ 500 mil para obras de 
infraestrutura urbana



Vicinais

O Governo de São Paulo deu início ao No-
vas Estradas Vicinais, programa que está 
levando melhorias a diversas estradas 
municipais e está gerando quase 30 mil 
empregos. As obras estão sob responsa-
bilidade do DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem), ligado à Secretaria de 
Logística e Transportes, e vão beneficiar 
diretamente uma população de 16,7 mi-
lhões de pessoas em todo o estado. Para 
os municípios do Sudoeste + 10, cerca de 
10 cidades serão beneficiadas com inves-
timentos superiores a R$ 100 milhões. 

Estradas Vicinais 
contempladas no Programa



Barão de Antonina
VICINAL – BAT-050
Ligação do polo gerador de 
Barão de Antonina x Salto de Itararé.
Extensão: 15.600 km 
Valor estimado: R$ 12,5 milhões.

Buri
VICINAL – BUR-040
Vicinal Buri X SP 258. 
Extensão: 6 km
Valor estimado: R$ 7 milhões.

Capão Bonito
VICINAL – CBP-050
apão Bonito x Bairro dos Lemes x Bairro dos 
Proença. 
Extensão: 25.400 km
Valor estimado: R$ 22,8 milhões.

Coronel Macedo
VICINAL – CRM-020
Trecho SP-255 x Coronel Macedo
Extensão: 2.200 km
Valor estimado: R$ 2,8 milhões.



Itaporanga
VICINAL – IRG-452
Ligação do polo gerador de Itaporanga – 
divisa com Paraná
Extensão: 5.750 km
Valor estimado: R$ 6,3 milhões.

Itararé
VICINAL – IRR-030
Estrada Vicinal Antônio Carlos Magno trecho 
Bairro Cerrado x Santa Cruz dos Lopes – 
Extensão: 21.500 km
Valor estimado: R$ 26 milhões.

Riversul
VICINAL – RVS-050/189
Ligação entre Riversul - Bairro Padilha, Bairro 
Froes e Bairro Barra Grande
Extensão: 20,900 km 
Valor estimado: R$ 22 milhões.



Moradia

A Secretaria de Habitação, por meio da 
Companhia de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU), possui projetos 
e convênios assinados com 8 municípios 
para atendimento do déficit habitacional 
no Sudoeste + 10, que buscam parceria 
com as Prefeituras para implantação de 
empreendimentos habitacionais. Os pro-
gramas “Morar Bem Viver Melhor” reúne 
intervenções e investimentos em habita-
ção, como infraestrutura, urbanização, 
requalificação, acessibilidade, qualidade 
das construções e equipamentos, cui-
dados com o meio ambiente e qualida-
de de vida para as famílias atendidas. Já 
o Programa ”Nossa Casa”, que prevê a 
parceria das três esferas de Governo (Es-
tadual, Municipal e Federal) juntamente 
com a iniciativa privada, para a viabiliza-
ção de empreendimentos voltados para 
a Habitação de Interesse Social. Existe 
cronograma de atendimento de aproxi-
madamente 736 unidades, confira a pro-
gramação abaixo:



Ribeirão Branco
36 Unidades habitacionais (UHS)
Previsão de entrega ainda em 2021. 
R$ 4 milhões.

Riversul
200 Unidades habitacionais (UHS)
Obras em andamento. 
R$ 32 milhões aproximadamente.

Buri
150 Unidades habitacionais (UHS)
Projeto em elaboração. 

Campina do Monte Alegre
60 Unidades habitacionais (UHS)
Projeto em elaboração. 

Guapiara
70 Unidades habitacionais (UHS)
Projeto em elaboração.

Taquarivaí
70 Unidades habitacionais (UHS)
Aguardando indicação do terreno pela 
Prefeitura.

Itapeva
100 Unidades habitacionais (UHS)
Aguardando indicação do terreno pela 
Prefeitura.

Taquarivaí
70 Unidades habitacionais (UHS)
Aguardando indicação do terreno pela 
Prefeitura.



Regularização
Fundiária

A Fundação Instituto de Terras do Esta-
do de São Paulo – “José Gomes da Sil-
va” – (ITESP) está vinculada à Secretaria 
da Justiça e Cidadania e atualmente é o 
órgão responsável pelo planejamento e 
execução das políticas agrária e fundiária 
do estado de São Paulo. Na região, foram 
entregues mais de 200 títulos desde a 
criação do Sudoeste + 10, beneficiando 
famílias e mudando a vida de mais de mil 
pessoas. O ITESP investiu R$ 100 mil nes-
tas ações.

Capão Bonito: 73 famílias 

Guapiara: 33 famílias 

Nova Campina: 110 famílias



Economia, 
Turismo e Meio 
Ambiente

Arranjo Produtivo Local (APL) Mineração 
A Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (SIMA), em conjunto com a Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE) promove encontros  no Sudoeste 
+ 10 com o Setor Produtivo Local (APL), 
que visa à interação e cooperação entre 
empresas do setor mineral, agentes de 
governo, instituições de crédito, ensino e 
pesquisa em prol da construção e  fortale-
cimento de uma cadeia produtiva susten-
tável e social, alinhado com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável  (ODS). 
A aplicação industrial dos minérios pro-
duzidos na região é diversificada e de  
extrema importância para outras cadeias 
produtivas do Estado. A parceira é desen-
volvida com a Associação dos Minera-
dores do Sudoeste Paulista (AMINSP). O  
próximo edital de reconhecimento será 
divulgado até o final de 2021.



Programa de 
Água e Esgoto 
Sabesp 

A Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) está pre-
sente nos 15 municípios e executa série 
de obras de implantação, ampliação ou 
melhorias no sistema de água e esgoto 
nos municípios do Sudoeste + 10. Atual-
mente, estão em andamento 08 obras 
em 07 municípios da região, que somam 
investimento de cerca de R$ 22 milhões 
para implantação de poços, de reserva-
tórios, esgoto, implantação de sistemas 
de esgotamento sanitário e melhorias e 
ampliação operacional nas estações de 
tratamento.



Turismo



O ”Programa SP Ecoaventura”, parceria entre a 
Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo 
e o Sebrae-SP pretende estimular o empreen-
dedorismo em regiões de grande vocação am-
biental, com elevado potencial de público no 
retorno das viagens de lazer. O objetivo do pro-
grama é de ampliar e consolidar destinos e ativi-
dades que oferecem Ecoturismo e Turismo de 
Aventura no Estado de São Paulo, fortalecendo 
a cultura da qualidade, da gestão da segurança 
e da competitividade de empreendedores dos 
segmentos e consequentemente dos destinos 
turísticos. Mais de 200 municípios paulistas se-
rão contemplados na ação e as regiões do Lito-
ral Sul (Lagamar), Vale do Ribeira (Caminhos e 
Caverna da Mata Atlântica) e Cânions Paulista 
(Sudoeste Paulista) fazem parte desta ação. 
 
As empresas que participam do “Programa SP 
Ecoaventura” – 100% gratuito – recebem 
 capacitação em gestão empresarial e empre-
endedorismo, consultorias e auditorias para a 
certificação ABNT em segurança do turismo 
de aventura. As empresas que oferecem ativi-
dades como tirolesa, rapel, rafting e arvorismo, 
entre outras 150 consideradas de aventura po-
dem participar. A parceria não prevê repasse 
de investimentos aos municípios turísticos, mas 
vai mobilizar R$ 4,7 milhões em investimentos 
pelo Sebrae e pela Secretaria de Turismo e Via-
gens.



Social

O ”Prospera Família”, programa desen-
volvido pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, promove a geração de ren-
da, a autonomia e mobilidade social por 
meio do acesso ao mercado de trabalho e 
inclusão. Cerca de 500 famílias recebem 
atendimento no Sudoeste + 10.

Capão Bonito: 231 famílias 
beneficiadas
 
Itararé: 165 família beneficiadas



Instituto Médico 
Legal (IML)

A Secretaria de Segurança Pública auto-
rizou a abertura de concursos públicos 
para o provimento de cargos vagos das 
carreiras de policiais civis, sendo 250 de 
Delegados de Polícia, 1.600 de Escrivão 
de Polícia, 900 de Investigador de Polícia 
e 189 de Médico Legista, apara atender a 
demanda de todo o Estado de São Paulo. 
Deste contingente, após a conclusão de 
estudos de viabilidade, novos médicos 
legistas serão designados para reativar a 
estrutura do Instituto Médico Legal (IML) 
no município de Itapeva, que proverá o 
atendimento de toda região. O concurso 
acontecerá ainda no primeiro semestre 
de 2.022. Até a ativação da estrutura esse 
atendimento permanece no município de 
Itapetininga



Sugestões e propostas
sudoeste@sdr.sp.gov.br


