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Assim como cada indivíduo é único, do mesmo modo cada cidade e cada região do 
Estado de São Paulo são ímpares, singulares, com uma história, composição social 
e econômica, desafios e peculiaridades próprios. Ao assumirmos a gestão estadual, 
em 2019, tratamos de por em prática projetos e iniciativas que levam em conta 
esta realidade plural. Somos 645 municípios, reunidos em 32 unidades regionais, 
segundo a nova proposta de divisão territorial do estado, que abrangerá 9 Regiões 
Metropolitanas, 9 Agrupamentos Urbanos e 14 Regiões de Estado.

Para fazer frente ao desafio posto por esta heterogeneidade, temos trabalhado com 
fundamento em um novo conceito-chave de Municipalismo. Conceito este que se 
traduz na modernização das relações com as Prefeituras, maior autonomia dos entes 
locais, descentralização das decisões e dos poderes, incentivando a participação 
popular e irrigando um fluxo constante de relações entre Estado e Municípios, 
gestores públicos, empresários e cidadãos.

Trabalhar em conjunto com as lideranças regionais e locais, cada vez mais próximos 
dos munícipes, construindo soluções que impulsionam o nosso desenvolvimento 
e reduzem as desigualdades sociais das regiões tem sido o propósito das nossas 
iniciativas desde o início da gestão do Governador João Doria e do Vice-Governador 
Rodrigo Garcia, que sempre orientaram nesse sentido.

O Municipalismo proporciona métodos mais modernos e eficazes para o 
desenvolvimento sustentável de nossas cidades. Ele norteia o arcabouço doutrinal 
para as práxis renovadoras que o leitor acompanhará nas páginas deste volume, que 
registra e contribui para a difusão e transparência de três anos de trabalho intenso e 
bem sucedido a favor do desenvolvimento regional do estado de São Paulo.

Marco Vinholi

PALAVRA DO 
SECRETÁRIO
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A Secretaria de Desenvolvimento Regional possui papel estratégico para as ações 
do Governo do Estado. Sua criação, no início de 2019, veio facilitar a relação dos 
municípios com o Estado. A Secretaria possui atuação inter setorial, organizando o 
fluxo de demandas dos 645 municípios, desde obras de infraestrutura urbana até 
demandas nas diversas áreas abrangidas pelas demais pastas, projetos e ações do 
Governo do Estado.

Para tanto, dialoga, ouve as necessidades, integra e articula parcerias e convênios 
com os municípios, além de fiscalizar e cobrar resultados, auxiliando assim na melho-
ria da qualidade de vida dos cidadãos e também dos indicadores socioeconômicos 
de todo o estado, além de trazer, por consequência, maior eficiência nos serviços 
públicos prestados.

A Secretaria tem como premissa modernizar as relações com os municípios, com 
foco no pacto federativo e na resolução das demandas da população, em busca de 
agilidade no atendimento de pleitos e preservando a boa relação entre os municípios 
e o Estado. Sua atuação segue critérios técnicos e planos de trabalho definidos, agin-
do com responsabilidade orçamentária e transparência.

Além do Gabinete, localizado no Palácio dos Bandeirantes, a Pasta dispõe de estru-
tura técnica no centro da Capital, escritórios regionais nas Regiões Administrativas e 
quatro Subsecretarias: de Relacionamento com Municípios, de Convênios com Mu-
nicípios e Entidades não Governamentais, Assuntos Metropolitanos e da Juventude.

A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

Índice
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A Secretaria de Desenvolvimento Regional estreitou e intensificou a relação do 
governo com os municípios, está entre os grandes acertos desta gestão. Representa 
integração, inovação e é prova de que as parcerias municipais são grandes 
impulsionadoras do desenvolvimento das regiões. Sem contar que esta interação 
permitiu que o Governo agilizasse seus processos de convênios, os repasses 
de recursos e alcançasse melhores resultados na implementação das políticas 
públicas. Assim, chegamos mais perto e mais rápido, entregando o que o município 
e sua população esperam do Estado, graças ao empenho e competência do time 
Desenvolvimento Regional.

RODRIGO GARCIA
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nosso Governo é municipalista desde o primeiro dia da atual gestão. Criamos a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional justamente porque respeitamos o legado 
de André Franco Montoro, um dos mais importantes Governadores da história 
de São Paulo. Somos municipalistas em planejamento e execução por respeito ao 
trabalho de Prefeitos e Prefeitas das 645 cidades do estado de São Paulo. Ao investir 
em infraestrutura, educação, saúde, esporte, cultura, proteção social, habitação, 
segurança e preservação ambiental, o Governo do Estado fortalece ainda mais os 
municípios e ajuda o Brasil todo a crescer. Com união e ações coordenadas entre 
Estado e Prefeituras, as conquistas de São Paulo se tornam conjuntas e duradouras. 
Temos muito orgulho de colocar o municipalismo e o desenvolvimento regional como 
prioridades, exercendo políticas públicas sustentáveis e que asseguram progresso 
econômico e social a toda a população.

JOÃO DORIA
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
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O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, 
é nascido em São Paulo, formado em Administração de Empresas pela PUC/SP, 
Pós-Graduado em Liderança e Inovação pela GV, com especialização na Harvard 
University. Aos 37 anos de idade, é o mais jovem Secretário do Governo Doria.

Foi Deputado Estadual por 2 anos, sendo nesse período: líder do PSDB, relator 
do orçamento por duas vezes, da lei de diretrizes orçamentárias, das contas do 
Governador, de duas CPIs, além de membro de 5 comissões permanentes e 8 frentes 
parlamentares.

Iniciou sua atuação no trabalho voluntário através da Associação Cristã de Moços e
no movimento estudantil no Centro Acadêmico Leão XIII (PUC-SP), União Estadual
dos Estudantes e União Nacional dos Estudantes. Empresário, com atuação na área
de reflorestamento, eventos e radiodifusão.

Foi coordenador nacional de Empreendedorismo Juvenil no Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), diretor do departamento de Políticas de Trabalho e Emprego 
para a Juventude, órgão do Governo Federal, e membro do Conselho Nacional de 
Juventude.

Em São Paulo, foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, em 
2015, e coordenou o Vivaleite, o maior programa de segurança alimentar da América 
Latina. Neste período foi vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente 
(Condeca).

No PSDB, foi membro da Executiva Estadual e do Conselho Fiscal, da Juventude 
Estadual e coordenador regional do PSDB, assumindo em 2019 como o Presidente 
mais jovem do PSDB no estado de São Paulo.

MARCO VINHOLI
SECRETÁRIO DE ESTADO

Índice
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O Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Emil Cury, nasceu no 
Município de Pederneiras, interior do Estado de São Paulo. Graduou-se em Medici-
na em 1977, especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialista em Cardiologia pelo INCOR 
(Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo). Especializou-se em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pú-
blica da Universidade de São Paulo e cursou Pós-graduação latu-sensu em Geriatria 
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2001.

É membro da American Heart Association (Associação Americana do Coração), 
membro da SOCESP (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), da SBC 
(Sociedade Brasileira de Cardiologia) e da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia).

Foi Secretário Municipal de Saúde em Pederneiras de 1989 a 1992, quando exerceu 
o cargo de Vice-prefeito do município. E Prefeito de 1997 a 2000; foi reeleito para o 
segundo mandato de 2001 a 2004. Recebeu 13 títulos de Cidadão no ano de 2007 
e 2010. Exerceu o cargo de Subsecretário na Casa Civil.

RUBENS EMIL CURY

Juliana Ogawa é bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. É advogada, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Escola 
Superior de Advocacia e pós-graduada em Direito Constitucional. Exerceu a advoca-
cia nas áreas do contencioso criminal e direitos humanos. Após exercer a advocacia 
privada, passou a servidora pública. Atualmente, cursa graduação em Gestão Pública 
na FGV/SP.

Foi Assessora Técnica de Gabinete da Coordenação de Políticas para a População 
Negra e Indígena da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São 
Paulo. Na Secretaria da Casa Civil, foi Assessora Técnica da Subsecretaria de Assun-
tos Parlamentares, assim como da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 
e, ainda, do Gabinete do Secretário. Foi designada como Dirigente da Assessoria Téc-
nica da mesma pasta, tornando-se assessora chefa da Casa Civil; também foi gestora 
estadual do Pacto Nacional para Enfrentamento da Violência contra a Mulher do 
Governo Federal. Passou pela Prefeitura do Município de São Paulo, como Assessora 
Técnica do Gabinete na Secretaria de Direitos Humanos de Cidadania. Na Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, foi Assessora Técnica do Gabinete do Secretário an-
tes de assumir a Chefia de Gabinete.

JULIANA OGAWA
SECRETÁRIO EXECUTIVO CHEFE DE GABINETE

Índice
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É formada em Pedagogia e lecionou até o ano de 1979. Neste mesmo ano entrou 
para o serviço público, na extinta Secretaria do Interior, na Coordenadoria de Ação 
Regional no atendimento aos municípios paulistas e na formalização de convênios e 
parcerias com as 645 Prefeituras do estado de São Paulo.

Em 1983, na gestão do Governador Franco Montoro, a reforma administrativa do 
governo transferiu a Coordenadoria para a Secretaria de Economia e Planejamento, 
do Secretário e ex-governador José Serra. Além das atividades da Coordenadoria 
passou a atuar também nas sedes dos Escritórios Regionais do Interior, com 
atendimento qualificado às diversas prefeituras do Estado.

Entre 1991 e 1995, tais competências foram exercidas pela Subsecretaria de 
Integração Regional, junto à Casa Civil. E na gestão do Governador Mário Covas, 
as atribuições retornaram à Secretaria do Planejamento e em posterior alteração, 
retornou à Casa Civil, com a denominação de Unidade de Relacionamento com 
Municípios (URM).

A trajetória na vida pública da subsecretária é voltada ao atendimento e formalização 
de convênios com os municípios do Estado de São Paulo e somam 40 anos de 
conhecimento e trabalho.

IVANI VICENTINI

O Subsecretário da Juventude do Estado de São Paulo, Luiz Chrysostomo de Oliveira, 
tem 28 anos, nasceu em São Paulo, e é formado em Gestão de Projetos.

Na secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo atuou como Diretor 
Executivo do Programa Ação Jovem, voltado para jovens de alta vulnerabilidade.

Na prefeitura de São Paulo trabalhou como Assessor Técnico na Secretaria de 
Governo e na Secretaria de Esportes como coordenador.

LUIZ CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA 
SUBSECRETÁRIA DE CONVÊNIOS SUBSECRETÁRIO DA JUVENTUDE

Índice
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O Subsecretário de Relacionamento com Municípios, Fernando Fernandes Filho 
nasceu no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Graduou-se em medicina em 1978, 
com especialização em Clínica Geral, pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo. 

Fernando atuou como médico clínico geral da Clínica Médica Popular (CLIMEP) em 
Taboão da Serra de 1979 a 2012. Exerceu o cargo de Vice-Prefeito de Taboão da 
Serra entre 1989 e 1992, assumindo a Prefeitura por algumas vezes neste período. 
Foi Prefeito do município por outros quatro mandados (1997 – 2000), (2001 – 2004); 
(2013 – 2016) e (2017 – 2020). No período de 2005 a 2006, exerceu o cargo de 
Subprefeito de Cidade Ademar, da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Na Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, entre suas funções está o 
assessoramento do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, nos 
assuntos relativos à interlocução com os 645 municípios paulistas.

FERNANDO FERNANDES FILHO 

O Subsecretário Ortiz Júnior é natural de Taubaté, no Vale do Paraíba, interior do 
Estado de São Paulo. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais e possui Licenciatura 
Plena em História e Geografia pela Universidade de Taubaté (Unitau). Possui também 
pós-graduação em Direito Público (IEJDJ/FDJ), Gestão Ambiental (USP), Direito 
Administrativo (FGV) e Gerência de Cidades (FAAP). Ortiz é advogado e professor. 
Foi Prefeito de Taubaté por dois mandatos consecutivos (2013-2016 e 2017-2020). 
No período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005, atuou como Assessor Jurídico 
da Prefeitura Municipal de Taubaté. De janeiro de 2005 a dezembro de 2007 atuou 
como Consultor na elaboração do Plano Diretor da Prefeitura Municipal de São José 
do Barreiro. 

Na Secretaria estadual de Desenvolvimento Regional, Ortiz Junior também atua 
como Coordenador do Programa Viva o Vale, iniciativa que abrange 17 cidades das 
regiões do Vale Histórico e Vale da Fé. 

ORTIZ JUNIOR 
SUBSECRETÁRIO DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
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Lançado em 17 de outubro de 2019, o Vale do Futuro é uma iniciativa inovadora 
do Governo do Estado de São Paulo que impulsiona ações de curto, médio e longo 
prazo para o desenvolvimento social e econômico do Vale do Ribeira. A ideia-chave 
da iniciativa é tornar os 22 municípios da região mais vulnerável do Estado um 
novo polo de desenvolvimento econômico e social. Um programa completo e de 
governança integrada: Estado, prefeituras e sociedade civil trabalhando juntos, com 
metas, monitoramento e avaliação de resultados.

Os 22 municípios do Vale do Futuro são: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, 
Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaoca, Itapirapuã 
Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, 
Registro, Ribeira, Ribeirão Grande, Sete Barras e Tapiraí. 

VALE DO FUTURO

Índice
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Investimentos: 

As ações para a região contemplam a atração de R$ 1 bilhão em investimentos públicos 
e R$ 1 bilhão em investimentos privados, além de R$ 3,3 bilhões em concessões à 
iniciativa privada.

Para transformar uma das regiões mais ricas em biodiversidade do Estado em 
modelo de desenvolvimento regional baseado na exploração sustentável da riqueza 
socioambiental da Mata Atlântica, o Governo de São Paulo propõe parcerias com 
prefeituras, comunidades quilombolas locais e organizações, para implementar 
projetos de desenvolvimento sustentável, geração de renda, conservação e melhoria 
da qualidade de vida da população.

Importância do Programa para a região: 

O Vale do Ribeira historicamente sofre por carência de programas que sejam pensados 
e executados levando em consideração o seu perfil. Faz parte da sua especificidade 
o convívio obrigatório do uso racional de seus recursos naturais e a necessidade 
urgente de desenvolvimento social, educacional e de oportunidades de trabalho, 
sem desrespeitar a sustentabilidade, a  biodiversidade e sua preservação.

FASE 1

Eliminar
gargalos

imediatos
2019

1
FASE 2

Melhorar
as condições 

de vida
2022

2
FASE 3

Transformar
a região
2030

3

+ de 60 ações 
estratégicas

Emprego
e Renda

Infraestrutura e 
Sustentabilidade

Qualidade
de Vida

Gestão e
Governança
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Participam do Programa todas as Secretarias de Estado, sendo:

No eixo EMPREGO E RENDA, as Secretarias de Desenvolvimento 
Econômico, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Turismo e Via-
gens, da Fazenda e Planejamento, de Agricultura e Abastecimento, 
Fundo Social, DesenvolveSP e ITESP.

Áreas de atuação: Promoção de investimentos, acesso a crédito, ICMS 
Ambiental, apoio ao trabalhador, qualificação profissional, emancipa-
ção das mulheres com deficiência, ações com foco nos jovens, inova-
ção e tecnologia, ações setoriais em agricultura, artesanato, turismo e 
mineração.

No eixo INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE, Secretarias de 
Desenvolvimento Regional, Logística e Transportes,  Governo, Defesa 
Civil, Infraestrutura e Meio-Ambiente, ARTESP e SABESP.

Áreas de atuação: Melhoria das estradas e outras ações de infraestru-
tura, ccnectividade, saneamento básico, sustentabilidade e ações da 
Defesa Civil.

No eixo QUALIDADE DE VIDA, as Secretarias da Educação, de Cul-
tura e Economia Criativa, de Esportes, dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, da Saúde, da Habitação e de Desenvolvimento Social.

Áreas de atuação: Saúde, educação, desenvolvimento e mobilidade 
social, cultura e esporte, inclusão e acessibilidade, melhoria habitacio-
nal.

No eixo GESTÃO E GOVERNANÇA, as Secretarias de Desenvolvi-
mento Regional, Habitação e Educação, ITESP e CDRS.  
     .
Áreas de atuação: Regularização fundiária, governo presente, integra-
ção de políticas públicas, escritório regional do Vale do Futuro e inte-
gração de atores locais.

AÇÕES DO PROGRAMA

Em 2021, o Programa completou 2 anos com resultados que já podem ser vistos e 
comemorados. O Vale do Futuro já desenvolveu mais de 80 ações nas áreas da As-
sistência Social, Infraestrutura, Saneamento Básico, Educação, Saúde e Turismo, bus-
cando continuamente a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano regional.

Infraestrutura 

Foram investidos em 2021 R$ 275 milhões em diversas obras, tais como recupera-
ção da SP 165, que liga Eldorado à Caverna do Diabo; da SP-226, que liga Parique-
ra-Açu a Cananéia; da SP-193, que liga Eldorado a Jacupiranga; e da SP-268, em 
Apiaí; implantação de pontes na SP-552/230, na SP-057; perenização da SP-165 
no trecho entre Iporanga e Apiaí; conclusão de licitação das vicinais em Miracatu, 
Eldorado e Cajati; início das obras do Atracadouro entre Cananéia/Continente; bem 
como recuperação da SP-222, que liga Miracatu, Iguape, Pariquera-Açu e Jacupiran-
ga, com 40,15 km de estradas recuperadas e mais 200 km em obras. Vale mencionar 
ainda o início da ampliação para atender a 630 pontos de internet nos 22 municí-
pios, consulta pública realizada com fornecedores de serviços de telefonia, dados 
móveis e banda larga, com potencial previsto de atender 70 mil novos assinantes. 
Houve ainda melhoria de infraestrutura esportiva com investimento de mais de R$ 
1 milhão; concessão do Aeroporto Estadual de Registro e retomada das obras da 
Barragem do Valo Grande.Melhorias do Saneamento: 26 obras realizadas e outras 30 
em andamento envolvendo sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de 
água. Investimento de mais de R$ 104 milhões, mais de 77 mil moradores da região 
diretamente beneficiados, 1117 Unidades Sanitárias Individuais (USIs) firmadas em 
convênio, com repasse de cerca de R$ 9 milhões.

Índice
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Empreenda Rápido 

Com 59 créditos aprovados no valor total de R$ 1 milhão, 55 quilombolas participan-
tes, além de 2.238 pessoas formadas nos cursos do Empreenda Rápido.

Apoio ao Trabalhador

No programa Meu Emprego, foram abertas 4.540 vagas no Vale do Ribeira, ação fo-
cada em pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade social. No progra-
ma Meu Emprego Inclusivo, com a inauguração do Polo de Empregabilidade Inclusiva 
(PEI) e início dos atendimentos.

No emprego e renda, na qualificação do trabalhador: Com o programa Novotec, com 
mais de 1 mil pessoas capacitadas nos formatos Novotec Móvel e Novotec Expresso; 
Programa ViaRápida com mais de 3 mil pessoas capacitadas e 747 pessoas benefi-
ciadas pelo bolsa-auxílio em 2021, no valor de R$ 156 mil. Com a ajuda do Fundo 
Social, que auxiliou 182 formadas presencialmente pela Escola de Qualificação Pro-
fissional.

Ainda no tópico emprego e renda, outras ações que merecem destaque são as que 
dizem respeito à emancipação das mulheres com deficiência, com a integração de 
18 delas na Rede Virtual de Mulheres, a capacitação de 14 empresas da região para 
exportação de serviços de origem paulista nos setores de alimentos e bebidas, ves-
tuário e acessórios, têxtil e de serviços.

Os jovens foram contemplados com as FATECs - Faculdade de Tecnologia de Regis-
tro, além da implantação de 3 Casas da Juventude. A CitVale com o credenciamento 
da incubadora de empresa da Unesp/Campus Registro na Rede Paulista de Incuba-
doras – Sistema Paulista de ambientes de Inovação.

A articulação com os produtores locais resultou na comercialização de R$ 4,8 mi-
lhões, na 1ª Rodada de Negócios no Vale da Ribeira, em Eldorado, com a aproximação 
entre produtores das comunidades quilombolas e compradores locais. No Programa 
Paulista de Agricultura de Interesse social, mais de R$ 500 mil foram comercializados 
entre 2020 e 2021.

Os desafios e as entregas não pararam por aí. Outros tópicos foram trabalhados e 
tiveram seus resultados conferidos nas áreas de: 

Sustentabilidade 

Substituição de 40 mil lâmpadas convencionais para tecnologia LED, visando à mo-
dernização da iluminação e redução do consumo energético em 10 municípios do 
Vale do Ribeira. 242 profissionais de 13 municípios da região capacitados em energia 
renovável, em especial a fotovoltaica, com vistas a promover o empreendedorismo 
local. Compra de 28 toneladas de sementes de palmeira-juçara para cultivo na Ma-
ta-Atlântica. Iniciado o processo de concessão de Unidades de Conservação do Vale 
Lançamento do Programa Refloresta SP.

Defesa Civil 

Conclusão de uma obra preventiva e 10 outras em andamento, aparelhamento (en-
trega de kits) a 5 municípios, mapeamento de risco em 12 municípios, capacitação e 
treinamentos de 65 pessoas de municípios do Vale.

ICMS Ambiental 

O maior projeto para preservação e recuperação do meio ambiente do Brasil, com 
repasse de R$ 500 milhões por ano para Prefeituras paulistas, tendo os municípios 
do Vale do Futuro entre os mais beneficiados.
Emprego e renda

Invest SP 

São 22 projetos de investimento em carteira, 3 projetos em implementação: Boti-
cário (expansão do centro de distribuição em Registro); Hotel Encontro das Águas 
(construção de hotel em Iporanga); Infovale (expansão de fibra ótica), disponibiliza-
dos R$ 240 milhões em compromisso para investimentos nas áreas de mineração, 
agricultura, turismo, tecnologia da informação e economia verde.
Banco do Povo: 436 propostas aprovadas e desembolso de R$ 6,5 milhões, novas 
linhas de crédito: o trabalhador informal e produtor rural sem CNPJ (até R$ 15 mil, 
juros de 1% a.m.), o MEI e produtor rural com CNPJ (até R$ 21 mil, juros de 0.35% 
a.m.), além do lançamento do Cartão Banco do Povo.

Desenvolve SP 

Os 146 pedidos de crédito no total de R$ 87,2 milhões, sendo que 49 estão em an-
damento (R$ 39,9 milhões) e 97 aprovados (R$ 47,3 milhões). Atendimento presen-
cial no escritório do programa, em Registro.
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Educação

Construção de nove novas creches, oferta de ensino integral em 13 novas escolas 
em 2019-2021 e 24 previstas para 2022, além dos R$ 1,3 milhão liberados para a 
reforma de 7 escolas.

Habitação

Construção de 178 unidades habitacionais pelo Programa de Desenvolvimento Ur-
bano e Nossa Casa.

Desenvolvimento e Mobilidade Social, Cultura e Acessibilidade

O Programa Prospera contou com 316 participantes em 2020, 1.542 matriculados 
em 2021 e recebeu o investimento de R$ 2, 2 milhões em bolsas de estudo para 
jovens em situação de vulnerabilidade. Com o Fundo a Fundo de Desenvolvimento 
Social e o Repasse de R$ 5,6 milhões em 2020-2021 para os municípios do Vale do 
Futuro, Esporte social com o repasse de R$ 270 mil em 2020 para os municípios do 
Vale e a instalação da academia adaptada em 8 municípios. Para a Cultura, o Vale 
contou com a Virada Cultural de Registro e o Festival Literário de Iguape em 2020, 
a Virada Cultural em Sete Barras, em 2021. Foram 27 projetos selecionados para o 
Edital nº 35/20 do ProAC Expresso, com repasse de R$ 480 mil.

Acesso à internet – 630 pontos de acesso nos 22 municípios.

Gestão e Governança

2.244 títulos de propriedades urbanas entregues, 37 títulos de propriedades rurais 
entregues, mais de 8 mil pessoas beneficiadas junto à Fundação Instituto de Terras 
(ITESP) e 300 títulos de propriedades entregues nos municípios de Cajati (137), Itari-
ri (46) e Pedro de Toledo (117), e mais de 1 mil pessoas beneficiadas no Cidade Legal 
para regularização fundiária. No programa Parcerias Municipais, a região contou com 
a adesão dos 22 municípios do Vale do Futuro, entre eles, 13 elaboraram planos de 
ação em 2021, com 646 entregas planejadas e 2 municípios da região foram pre-
miados: Iguape e Ilha Comprida. Para a governança integrada do Programa Vale do 
Futuro com os prefeitos da região e o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal 
Vale do Ribeira (Codivar), houve reuniões de alinhamento para prestação de contas e 
organização das ações no território, assinatura do protocolo de intenções pela SIMA 
com o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul (Codivar) para desenvolver e fortalecer a gestão dos resíduos sólidos urbanos na 
articulação com municípios e gestores locais. Nestes dois anos do Programa foram 
investidos mais de R$ 1 bilhão, beneficiando 366 mil habitantes que vivem nos 22 
municípios da região.

Turismo 

Confecção do Guia Informativo das Rotas Turísticas, a entrega do MasterPlan das 
Rotas Cênicas do Vale, com o lançamento do programa Rotas Gastronômicas, com 
repasse de R$ 14 milhões entre 2020 e 2021 para infraestrutura turística, além da 
realização do Adventure Week e Rally dos Sertões.

Artesanato

Lançamento da Vitrine do Artesanato Paulista, emissão de carteira Mestra Artesã 
de Guapiara e Apiaí, criação de 2 grupos produtivos e 3 associações registradas no 
Programa, adoção do leilão virtual de artesanato do Vale do Ribeira e a contratação 
de mapeamento do artesanato no estado de São Paulo.

Agricultura

Frota-agro e entrega de 17 equipamentos agrícolas (14 tratores, 2 retroescavadeiras 
e 1 basculante), da pesquisa sobre reforma dos bananais e lançamento do Manual 
de Cultivo da Bananeira, pesquisa para produção de palmito aumentando as opções 
de mercado e o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) de produção de 
mudas de espécies nativas de Iporanga.

Mineração

Realização do Fórum de Mineração do Vale do Ribeira, em 2020, com representan-
tes, mineradores e sociedade civil de 30 municípios, organização do APL de Mine-
ração do Vale do Ribeira visando à elaboração do Plano de Mineração do Vale do 
Futuro e a contratação do Projeto de Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM) 
contemplando todos os municípios do Vale do Ribeira.

Saúde

30 leitos de enfermagem ativados no Hospital Regional de Registro, utilizados para 
dar suporte à região nos casos de Covid-19, a implementação de atendimento de 
Reumatologia e Oftalmologia no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de 
Pariquera-Açu, obras de modernização e ampliação do Hospital Regional Dr. Le-
opoldo Bevilacqua em Pariquera-Açu, a entrega de 16 ambulâncias e 9 vans para 
transporte de pacientes no Vale do Futuro, a entrega do novo prédio do Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) em Registro, investimento de R$ 140 mil para equipes 
de Atenção Básica no uso de WhatsApp como plataforma de Comunicação Pedagó-
gica, reforma da Casa da Gestante de Pariquera-Açu e  R$ 15,7 milhões liberados 
aos 22 municípios para construção de galpões de múltiplo uso e voltados para a área 
de saúde.
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ACONTECEU NO VALE DO FUTURO Vale do Futuro ganha unidade do Canal Direto - SP + Perto

O Canal Direto - SP + Perto pretende proporcionar mais agilidade e eficiência 
para as Prefeituras em suas demandas e tratativas com o Governo Estadual, com 
um atendimento moderno, mais humanizado, eficiente e de qualidade. O prédio 
escolhido para ser sede da unidade de Registro foi a estrutura da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, com área total de 4.300m², que abrigará serviços de 12 
secretarias estaduais, da Procuradoria Geral do Estado (PGE), além de um escritório 
do Vale do Futuro; ao todo serão 172 servidores trabalhando no local. A unidade 
ficará localizada na Avenida Wild José de Souza, 456. O valor disposto no edital é de 
R$ 13,1 milhões, porém por tratar-se de uma licitação de concorrência por menor 
preço, o processo encerrou com valor da obra em R$ 11,2 milhões.

Governo de SP inicia mais obras no Vale do Futuro 

O Programa Estrada Asfaltada vai melhorar as rodovias do Vale do Ribeira com obras 
de conservação (recapeamento e nova sinalização) em sete estradas de nove municí-
pios da região:  Apiaí, Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Miracatu, Pariquera-
-Açú, Sete Barras e Tapiraí. Serão investidos R$ 92 milhões em 158 km de rodovias 
do Vale do Ribeira, que terão melhores condições de segurança, conforto e tráfego.

Concessão de aeroporto no Vale do Ribeira potencializará as ações turísticas do 
Vale do Futuro

O Governo do Estado de São Paulo lançou o edital de concorrência internacional 
para leilão da concessão dos 22 aeroportos regionais, atualmente administrados 
pelo Estado São Paulo, para a concessão dos serviços de operação, manutenção, 
exploração e ampliação da infraestrutura aeroportuária. Estudos indicam que a 
licitação representará cerca de R$ 450 milhões em investimentos, além de gerar 
emprego e renda em 22 municípios paulistas. O turismo na região ganhará com a 
concessão do Aeroporto Estadual de Registro.
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Lançado em fevereiro de 2021, o Pontal 2030 – Programa de Desenvolvimento do 
Pontal do Paranapanema pretende alavancar o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) da região do extremo oeste do Estado, contemplando 32 municípios e 600 mil 
habitantes. 

Os 32 municípios são: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiuá, Caia-
bu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, João 
Ramalho, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Naran-
diba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presiden-
te Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, 
Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabai e Teodoro 
Sampaio. Destes, 31 integram a Região Administrativa de Presidente Prudente e 
um pertence à Região de Marília, o município de João Ramalho.

Com objetivo de fortalecer o protagonismo das ações da Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional e sua vocação inter setorial na organização das demandas dos muní-
cipios, o Programa propõe uma estrutura de governança em que o diálogo contínuo, 
com a manutenção do fluxo de informações, seja fator constante nos processos de-
cisórios de elaboração do Planejamento Estratégico e Execução para a consecução 
dos objetivos de governo propostos para os 32 municípios que compõem a Região 
de Governo de Presidente Prudente.

PONTAL 2030
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Para garantir qualidade e legitimidade de governança, os representantes das pastas 
são os atores principais para a construção dos planos de trabalho e manutenção 
do fluxo de informações para a implementação de políticas públicas, assim como 
interfaces com universidades, sociedade civil e demais atores. Com esta proposta, 
alcançar-se-á agilidade para a tomada de todas as decisões necessárias, com base 
em estratégias e prioridades definidas pelo Programa.

Uma mudança radical acontecerá na região ao longo dos próximos anos: é a primeira 
vez que o Estado investe de forma tão ampla e tão profunda na região.

Os Investimentos

Com previsão de investimentos iniciais da ordem de R$ 300 milhões, a iniciativa tem 
como objetivo promover o fortalecimento local, o desenvolvimento sustentável, a 
regularização fundiária e a redução das desigualdades sociais. Para tanto, o Gover-
no de São Paulo investe em economia, saúde, segurança pública, meio ambiente e 
turismo, por meio de ações integradas que serão desenvolvidas em curto, médio e 
longo prazo.

O Desafio

A região registra diversas questões históricas e desafios ao seu desenvolvimento, es-
pecialmente quanto ao meio ambiente, ordenamento agrário, a geração de emprego 
e renda e qualidade de vida. O Pontal tem 6.060 famílias assentadas em 115 projetos 
de reforma agrária, diversas terras devolutas, além de 12.315 estabelecimentos de 
agricultura familiar. O Programa tem como norte fazer desta região uma das mais 
fortes e desenvolvidas do Estado. Serão ações e obras que farão a diferença.

O Planejamento

Nos próximos anos, o Governo do Estado fará intervenções de curto prazo para 
alavancar o desenvolvimento social e econômico da região. O projeto de lei para a 
criação do Aglomerado Urbano de Presidente Prudente é o primeiro passo para o 
desenvolvimento e fortalecimento regional. A região conta com três microrregiões 
de Aglomerados Produtivos: Adamantina, forte no setor de confecções; Presidente 
Prudente, com o setor de couros e calçados; e Rosana, conhecida pelo comércio de 
móveis.

Também estão contemplados no Pontal 2030 projeto de lei para a regularização fun-
diária, apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, apoio à infraestrutura, com 
estradas vicinais, novos corujões da saúde, telemedicina, oncologia e outras especia-
lidades, novos leitos hospitalares, atração de investimentos por meio dos polos e dos 
Arranjos Produtivos Locais, entre outras ações.
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ALGUNS RECURSOS DESTINADOS EM 2021

Infraestrutura
• Programa Estrada Asfaltada – R$ 485,5 milhões

Habitação
• 100 unidades habitacionais – R$ 3 milhões.

Desenvolvimento Humano e Social
• Prospera Família – 180 famílias – R$ 700 mil
• Programa Restaurante Bom Prato – R$ 2,9 milhões

Aeroporto Presidente Prudente
• Licitação – R$ 22 milhões (concessão).

Cultura
• Virada Cultura (Edital de fomento) – R$ 2,5 milhões

Saúde
• Custeio e investimentos OSS e hospitais, Programa Santa Casa, Hospital Regional 
de Prudente – R$ 241,06 milhões.
• Rede Lucy Montoro – R$ 30 milhões em construção e equipamentos.

Esportes
• Revitalização de quadra – R$ 315 mil
• Academia ao ar livre – R$ 34 mil
• Pista de skate – R$ 198 mil
• Kits esportivos – R$ 48 mil

Saneamento
• Projeto Água é Vida – R$ 15,9 milhões

Administração Penitenciária
• Compra de insumos – R$ 2,1 milhões

Defesa Civil
• Construção de Ponte e kits de combate a incêndios – R$ 9,6 milhões

Emprego e Renda
• Via Rápida / Prospera / Diagnóstico Sócio Econômico – R$ 1,2 milhões

Fundo Social
• Distribuição de cestas básicas – R$ 3 milhões

Valor dos recursos realizados oriundos de 16 secretarias
• R$ 892,3 milhões (*)
(*) Fonte: monitoramento Coordenação Pontal 2030

Previsão de Investimentos Privados Projetados para 2022
• R$ 100 milhões

Regularização Fundiária Rural

Segurança jurídica no campo é meta do governo paulista, para isso projetos de leis 
estão em tramitação na ALESP que garantam a pacificação no campo tanto para 
agricultores familiares Assentados, quanto para agropecuaristas. Além disso, ações 
de fomento para a agricultura familiar local com ampliação de políticas de crédito 
estaduais (FEAP, FECOEP, FUNDESPAR etc.), resultaram em significativo impacto 
na capitalização de agricultura familiar e inversão em investimentos para melhoria na 
produção e aumento da produtividade.

A coordenação e governança: Analisando as informações, observamos que a política 
inter secretarial de priorizações orçamentárias superou as expectativas. 

Observamos um avanço significativo nas áreas de assistência social e saúde com a 
implantação dos Programas Bom Prato, Rede Lucy Montoro e o Qualivida. As ações 
de pavimentação e recuperação asfáltica são históricas na região, com 633 km de 
obras aprovadas, conjuntamente com as pontes, configurando um alto impacto lo-
gístico na região. Avanços na segurança pública demonstraram que em 2021 a ex-
posição à violência aos habitantes e os crimes violentos da região foram combatidos, 
fazendo com que   Presidente Prudente se tornasse o 5º município paulista com o 
melhor índice de segurança, com reflexos regionais.

O Programa Pontal 2030 contou com custeios que incrementaram a saúde principal-
mente constituindo uma ação relevante com resultados de alto impacto com a am-
pliação de UTIs, contratação de profissionais além dos investimentos em reformas e 
adequações das Santas Casas.

Além destes custeios e investimentos públicos, há que considerar ações estaduais 
promovidas pela InvestSP com prospecção de investimentos para captação de re-
cursos privados, poder público e iniciativa privada farão o Programa Pontal 2030 
ultrapassar a cifra de R$ 1 bi no ano de 2022.
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Concessão de aeroportos na região de Prudente e Marília potencializarão desenvol-
vimento da economia, mobilidade e turismo no Pontal 2030 

O Governo do Estado de São Paulo lançou o edital de concorrência internacional 
para leilão da concessão dos 22 aeroportos regionais, atualmente administrados pelo 
Estado São Paulo, para a concessão dos serviços de operação, manutenção, explo-
ração e ampliação da infraestrutura aeroportuária. Estudos indicam que a licitação 
representará cerca de R$ 450 milhões em investimentos, além de gerar emprego e 
renda em 22 municípios paulistas. O programa Pontal 2030, será muito beneficiado 
com a concessão de dois aeroportos, o de Presidente Prudente (SBDN) e de Presi-
dente Epitácio (SDEP), além do próprio Aeroporto de Marília (SBML), que também 
dispõe de interligação com o programa.

ACONTECEU NO PONTAL

Governo de SP autoriza R$ 35,9 milhões em obras de infraestrutura para o Pontal do 
Paranapanema 

Em agenda na região, o Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia 
autorizou obras de infraestrutura para municípios integrantes do Pontal 2030. No 
total, foram autorizados pelo Governo do Estado recursos de R$ 35,9 milhões para 
obras municipais.

Programa Estrada Asfaltada vai investir R$ 195 milhões no Pontal 2030 

No total, serão recuperados 386 kms de rodovias no Pontal do Paranapanema – 
investimento de R$ 195 milhões, que contarão com mais segurança e condições 
de trafegabilidade. Os 18 municípios cortados pelas vias e beneficiados com o pro-
grama são Alfredo Marcondes, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Marabá Paulista, 
Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, 
Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Rosana, Sandovalina, Taciba, 
Tarabai e Teodoro Sampaio.
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Lançado em agosto de 2021, o programa Sudoeste + 10 engloba 15 municípios da 
Região Sudoeste do estado - Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Cam-
pina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Guapiara, Itaberá, Itapeva, 
Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco, Riversul e Taquarivaí. Trata-se 
de uma das regiões menos desenvolvidas economicamente de São Paulo, porém 
com enorme potencial agrícola e turístico, incluindo Cânions Paulistas.

O foco da ação está no desenvolvimento regional, na redução das desigualdades 
sociais, na geração de emprego e renda e promoção da qualidade de vida da popu-
lação local. Bem como no fortalecimento da agricultura familiar e incentivo ao agro-
negócio, promoção da qualificação profissional, otimização da malha viária, desen-
volvimento do turismo local, ampliação e readequação de serviços da rede de saúde 
pública regional.

O programa abrange projetos já existentes das secretarias estaduais, como também 
pretende ampliar o leque dessas ações a partir da escuta dos agentes políticos locais 
e da sociedade civil, com uma abordagem regionalizada e integrada com a admi-
nistração estadual, municipal e sociedade civil. As políticas públicas são formuladas 
com base nas demandas locais. 

SUDOESTE + 10
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Os investimentos

Para mudar a realidade desta população estão previstos mais de R$ 300 milhões em 
investimentos, recursos e ações.

As ações do Programa

Desde seu lançamento, a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) tem traba-
lhando com as demais Pastas do Governo do Estado para levar novos investimen-
tos ao sudoeste paulista. Até o momento, foram desenvolvidas ações nas áreas de 
infraestrutura urbana, estradas vicinais, moradia, regularização fundiária, economia, 
turismo, meio ambiente e social. Somente com os recursos previstos em infraestru-
tura, da SDR; saneamento, por meio da SABESP e estradas vicinais, pelo DER, estão 
previstos mais de R$ 200 milhões em investimentos com início em 2021 e seguem 
ao longo de 2022.
 

Infraestrutura urbana

Ao longo da atual gestão, a SDR tem ampliado os recursos destinados às obras de 
infraestrutura regionais. Em 2019, foram aplicados cerca de R$ 3 milhões nos muni-
cípios. Em 2020, os recursos saltaram para R$ 6,8 milhões. Já em 2021, após a im-
plantação do programa, cerca de 70 obras e projetos estão em andamento ou análise 
técnica, somando cerca de R$ 22 milhões.

Confira alguma das obras que serão desenvolvidas e aquisições de equipamentos: 
• 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.
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Estradas vicinais

Neste segmento, o Governo de São Paulo deu início ao Novas Estradas Vicinais, 
programa que já está levando melhorias a diversas estradas municipais e gerando 
30 mil empregos em todo o estado. As obras estão sob responsabilidade do DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem), órgão vinculado à Secretaria de Logística 
e Transportes, beneficiando diretamente uma população de 16,7 milhões de pessoas 
em todo o estado. Para os municípios do Sudoeste + 10, cerca de 10 cidades serão 
beneficiadas com investimentos superiores a R$ 150 milhões. Os trechos já defini-
dos são:

• Barão de Antonina: 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: BUR-040 Buri X SP 258. Extensão: 6 km. Valor estimado: R$ 7 milhões. 
• Capão Bonito: CBP-050 Capão Bonito x Bairro dos Lemes x Bairro dos Proença. 

Extensão: 25.400 km. Valor estimado: R$ 22,8 milhões.
• Coronel Macedo: CRM-020 Trecho SP-255 x Coronel Macedo Extensão: 2.200 

km. Valor estimado: R$ 2,8 milhões.
• Itaporanga: IRG-452 Ligação do polo gerador de Itaporanga – divisa com Paraná 

Extensão: 5.750 km. Valor estimado: R$ 6,3 milhões.
• Itararé: 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: RVS-050/189 Ligação entre Riversul – Bairro Padilha, Bairro Froes e Bair-

ro Barra Grande Extensão: 20,900 km. Valor estimado: R$ 22 milhões.
• Itapeva/Nova Campina: Estrada Luiz José Sguário 2. Extensão: 9,8 km – A interliga 

o município à Indústria de Papel. Valor estimado: R$ 39,9 milhões.
• Ribeirão Branco: Estrada Mario Covas – Extensão: 30,3 km – Estrada Vicinal de 

ligação dos Bairros Itaboa e Campina de Fora a Ribeirão Branco. Valor estimado: 
R$ 28,7 milhões.

• Campina do Monte Alegre: Estrada Deputado Antônio Vieira Sobrinho. Extensão: 
5,85km. Ligação à SP 169. Valor estimado: R$ 6,16 milhões. 

Em moradia

A Secretaria de Habitação, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU), possui projetos e convênios assinados com oito municípios para 
atendimento do déficit habitacional no Sudoeste+10. O programa “Morar Bem, Vi-
ver Melhor” reúne intervenções e investimentos em habitação, como infraestrutura, 
urbanização, requalificação, acessibilidade, qualidade das construções e equipamen-
tos, cuidados com o meio ambiente e qualidade de vida para as famílias atendidas. 
Já o Programa ”Nossa Casa” prevê a parceria das três esferas de Governo (Estadual, 
Municipal e Federal), juntamente com a iniciativa privada, para a viabilização de em-
preendimentos voltados para a Habitação de Interesse Social. Existe cronograma de 
atendimento de aproximadamente 736 unidades, confira a programação abaixo:

Balanço das ações

• Ribeirão Branco: 36 Unidades habitacionais (UHS) – previsão de entrega ainda 
em 2021. R$ 4 milhões.

• Buri: 150 UHS – Projeto em elaboração.
• Campina do Monte Alegre: 60 UHS – Projeto em elaboração.
• Guapiara: 70 UHS – Projeto em elaboração.
• Itapeva: 100 UHS – Aguardando indicação do terreno pela Prefeitura.
• Itaporanga: 50 UHS – Terreno em análise. 
• Riversul: 200 UHS – obras em andamento. R$ 32 milhões aproximadamente.
• Taquarivaí: 70 UHS – Aguardando indicação do terreno pela Prefeitura.

Regularização fundiária

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – “José Gomes da Silva” – 
(ITESP),  vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, é o órgão responsável pelo 
planejamento e execução das políticas agrária e fundiária do estado. Na região, onde 
é realizado um trabalho pelo ITESP com a Comunidade Quilombola de Jaó, em Ita-
peva, foram entregues mais de 200 títulos desde a criação do Sudoeste + 10, bene-
ficiando famílias e mudando a vida de mais de mil pessoas. O ITESP investiu R$ 100 
mil nestas ações.

• Capão Bonito: 73 famílias.
• Guapiara: 33 famílias.
• Nova Campina: 110 famílias.

Desenvolvimento Econômico

No âmbito do Arranjo Produtivo Local (APL) de Mineração, a Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente (SIMA), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico (SDE), promove encontros no Sudoeste + 10 com o Setor Produtivo 
Local (APL) para interação e cooperação entre empresas do setor mineral, agentes 
de governo, instituições de crédito, ensino e pesquisa em prol da construção e for-
talecimento de uma cadeia produtiva sustentável e social. A aplicação industrial dos 
minérios produzidos na região é diversificada e de extrema importância para outras 
cadeias produtivas do Estado. A parceria é desenvolvida com a Associação dos Mi-
neradores do Sudoeste Paulista (AMINSP). O próximo edital de reconhecimento será 
divulgado até o final de 2021.
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O ”Prospera Família”, programa desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, promove a geração de renda, a autonomia e mobilidade social por meio do 
acesso ao mercado de trabalho e inclusão. Cerca de 500 famílias recebem atendi-
mento no Sudoeste+10.  

• Capão Bonito: 231 famílias beneficiadas 
• Itararé: 165 famílias beneficiadas

Em Segurança Pública

Instituto Médico Legal (IML). A Secretaria de Segurança Pública autorizou a abertura 
de concursos públicos para o provimento de cargos vagos das carreiras de policiais 
civis, sendo 250 de Delegado de Polícia, 1.600 de Escrivão, 900 de Investigador e 
189 de Médico Legista, para atender a demanda em todo o Estado. Deste contin-
gente, 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 per-
manece no município de Itapetinga. 

Empreendedorismo

O programa Empreenda Rápido, parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e SEBRAE-SP, capacitou 1.632 potenciais empreendedores em 123 turmas, 
distribuídas entre os seguintes municípios: 

• Bom Sucesso de Itararé: 3 turmas
• Buri: 3 turmas
• Capão Bonito: 16 turmas
• Coronel Macedo: 3 turmas
• Itaberá: 2 turmas
• Itapeva: 71 turmas
• Itaporanga: 10 turmas
• Itararé: 12 turmas
• Guapiara: 1 turma
• Ribeirão Branco: 2 turmas

Todos os que concluíram o programa acessam diretamente o Banco do Povo, com 
condições diferenciadas e crédito orientado. Desde agosto de 2021, foram disponi-
bilizados créditos de R$ 5 milhões.

Dentro do Programa de Água e Esgoto Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está presente 
nos 15 municípios do Sudoeste +10 e executa obras de implantação, ampliação ou 
melhorias no sistema de água e esgoto. Atualmente, estão em andamento oito obras 
em 7 municípios da região, que somam investimentos de cerca de R$ 22 milhões 
para implantação de poços, reservatórios, sistemas de esgotamento sanitário e me-
lhorias e ampliação operacional nas estações de tratamento.

Turismo e Viagens e o Sebrae -SP pretendem estimular o empreendedorismo em 
regiões de grande vocação ambiental e com elevado potencial de público no retorno 
das viagens de lazer. Mais de 200 municípios paulistas serão contemplados e as regi-
ões do Litoral Sul (Lagamar), Vale do Ribeira (Caminhos e Caverna da Mata Atlântica) 
e Cânions Paulistas (Sudoeste Paulista) integram esta ação. As empresas que partici-
pam do “Programa SP Ecoaventura” – 100% gratuito – recebem capacitação em ges-
tão empresarial e empreendedorismo, consultorias e auditorias para a certificação 
ABNT em segurança do turismo de aventura.

As empresas que oferecem atividades como tirolesa, rapel, rafting e arvorismo, entre 
outras 150 consideradas de aventura, podem participar. A parceria não prevê repas-
se de investimentos aos municípios turísticos, mas mobilizará R$ 4,7 milhões em 
investimentos pelo Sebrae e pela Secretaria de Turismo e Viagens.

Desenvolvimento Social

Programa Sudoeste+10 apresenta balanço de ações durante o evento “Retomada 
SP”, em Itapeva 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) participou do evento “Retomada 
SP” no município de Itapeva. Promovido pela InvestSP, agência de promoção de in-
vestimentos do Estado de São Paulo, a SDR apresentou balanço de ações realizadas 
pelo Sudoeste+10 para o desenvolvimento do sudoeste paulista. 

ACONTECEU NO SUDOESTE+10
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O programa abrange 17 cidades das regiões do Vale Histórico e Vale da Fé e 
contempla ações para o desenvolvimento regional em áreas como infraestrutura, 
turismo e desenvolvimento econômico, saúde, segurança, habitação e educação. O 
investimento total será de R$ 120 milhões, o maior já realizado para a região na 
história do governo paulista.

O Vale do Paraíba tem uma situação privilegiada e estratégica, localizado como está a 
meio caminho dos maiores e mais dinâmicos polos metropolitanos do país, São Paulo 
e Rio de Janeiro. A região do Vale Histórico, por sua vez, possui um valor e riqueza 
inestimável para a cultura do estado. Atenção foi dada também aos municípios com 
vocação para o turismo religioso no Vale da Fé. 

Municípios participantes do Vale da Fé: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, 
Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.

Municípios integrantes do Vale Histórico: Areias, Arapei, Bananal, Cruzeiro, 
Lavrinhas, Queluz, Silveiras, e São José do Barreiro.

VIVA O VALE
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A iniciativa foca em planos e projetos que possam contribuir efetivamente para o 
crescimento econômico e para solucionar as necessidades sociais regionais. Durante 
o lançamento do Programa, foram anunciadas medidas no Vale Histórico e Vale 
da Fé nas áreas de Saúde, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, Serviços e 
Tecnologia e Segurança Pública, que estão sendo implantadas. 

• Implantação de unidade do Poupatempo no município de Cruzeiro e posto do 
Poupatempo no município de Lorena.

Para Infraestrutura

• Convênios para obras de infraestrutura urbana, indicadas pelas prefeituras. Cada 
município será contemplado com R$ 1 milhão, somando o investimento de R$ 17 
milhões.

• Obras de recuperação de 60,8 km de vicinais da região por meio do Programa 
Novas Estradas Vicinais.

• Licitação da concessão do aeroporto de Guaratinguetá em julho, no pacote de 
desestatização dos 22 aeroportos estaduais.

Na Segurança Pública

• Início dos estudos técnicos para instalação do sistema Detecta de videomoni-
toramento.

Na Saúde

• Estudos técnicos para a expansão de leitos e assistência de média e alta complexidade 
em urgência e emergência nos municípios de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro.

• Construção de uma UBS em Cruzeiro e de um novo Hospital Regional no município, 
com investimento de R$ 30 milhões.

• Aquisição de 17 novas ambulâncias para a região.

Para o Desenvolvimento Econômico

• Convênio com o município de Bananal tendo como objetivo a operacionalização na 
unidade do crédito Banco no Povo no município.

• Instalação de uma FATEC no município de Lorena.

No Turismo

• Capacitação de atores locais via Arranjo Produtivo Local (APL) e reforço das vocações 
setoriais de desenvolvimento locais. Na área da cultura, haverá a construção de 
salão multiuso.
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Desenvolvimento Regional cumpre agenda em Piracicaba e Taubaté 

No âmbito da proteção social e segurança alimentar foi realizada a entrega de vou-
chers para a retirada de cestas básicas por meio do programa Alimento Solidário, as 
quais beneficiarão moradores em situação de vulnerabilidade em 10 cidades do Vale 
do Paraíba. Doria também anunciou a criação de uma unidade do Bom Prato em 
Jacareí. No tema habitação, o Governador autorizou a ordem de serviço para urbani-
zação de 36 lotes de empreendimento da modalidade Nossa Casa – CDHU, no mu-
nicípio de Guaratinguetá. Doria ainda autorizou aporte de recursos da modalidade 
Nossa Casa – Apoio para fomentar a construção de 77 unidades do Residencial Itália, 
também no município de Guaratinguetá.

ACONTECEU NO VALE
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PARCERIAS 
MUNICIPAIS

O que é?

Uma iniciativa do Governo de São Paulo que une os esforços do Governo e os mu-
nicípios, tendo como objetivo a redução das desigualdades com 4 áreas prioritárias: 
educação, saúde, segurança e desenvolvimento socioeconômico.

Os 8 desafios estabelecidos e que serão enfrentados por este programa são: 

• Promover ambientes menos suscetíveis a roubos
• Reduzir as taxas de mortalidade infantil e materna
• Reduzir os óbitos prematuros por doenças crônicas não transmissíveis
• Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e geração de empregos.
• Ampliar o acesso à creche
• Universalizar o acesso à pré-escola
• Alavancar a qualidade do Ensino Fundamental I
• Fortalecer as redes de combate à violência sexual
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Quem será contemplado por este programa?

Todos os 645 municípios do estado estão aptos a participar, desde que tenham feito 
a adesão ao programa.

FASE 1

Na primeira fase, que se encerrou no final de 2020, 563 municípios aderiram ao 
programa e 440 elaboraram seus planos de ação, totalizando 8 mil ações planejadas. 
Destes, 21 municípios tiveram destaque no âmbito da iniciativa e dividiram o prêmio 
de R$ 5 milhões.

FASE 2

Iniciada em 2021, a nova fase também propôs um novo desfio: mitigar os impactos 
da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda. A fase já conta com a par-
ticipação de 621 municípios e a premiação das iniciativas mais inovadoras, realizada 
em agosto de 2021 foi de R$ 3,85 milhões (para 11 municípios).

Ainda em 2021, o Programa premiou em dezembro, 31 municípios em três catego-
rias: “Melhores Resultados”, “Parcerias em Ação” e “Top 3”. O total das premiações 
chegou a R$ 14 milhões.
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Como conhecer melhor os meus desafios

Para acessar as seguintes opções descritas, o usuário precisa primeiro entrar na aba 
Dados os município, e então ele tem acesso as outras informações. Precisa especificar.
 

Na aba “Desafios do Programa”, o interessado preenche o nome do município e tem 
disponível na tela um raio-x com os principais desafios para nortear as propostas e 
ações.

Na aba “Indicadores de Resultados” o prefeito e seu representante têm várias 
informações e indicadores disponibilizados pelo programa.

Na aba “Indicadores Administrativos”, são disponibilizadas informações a respeito 
de recursos humanos, existência de plano diretor, índice de gestão descentralizada, 
entre outros.

Por último, na nova aba “Indicadores Fiscais”, os interessados têm acesso às receitas 
e despesas, indicadores fiscais e a possibilidade de comparação entre indicadores

Como participar

Preenchendo o formulário com o assunto: “Adesão ao Programa”, informando o nome 
e CPF do Prefeito, de seu município e em seguida, o cadastro do “Representante 
Municipal” com nome, CPF, telefone para contato, e-mail e cargo.
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ACONTECEU NO PARCERIAS MUNICIPAIS

Conquistas do Programa Parcerias Municipais são celebradas no Palácio dos Ban-
deirantes

O Governo do Estado realizou a primeira premiação do Programa Parcerias Munici-
pais, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). A solenidade mar-
cou o fim da primeira fase do programa, que conta atualmente com a adesão de 563 
cidades paulistas. Elas elaboraram 8.826 planos e realizaram 18.808 ações. Para a 
escolha dos premiados foram avaliados itens como evolução do município, engaja-
mento no Programa e execução dos planos de ação. 21 municípios foram premiados 
e três cidades receberam destaque pelas boas práticas no enfrentamento da pande-
mia de Covid-19.

Governo de SP premia cidades por iniciativas inovadoras em áreas prioritárias

O Governador João Doria realizou a entrega dos prêmios de 11 cidades vencedoras 
da premiação “Cases Inovadores”, do Programa Parcerias Municipais. A iniciativa, de-
senvolvida pelo Governo de SP por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal, tem objetivo de incentivar e reconhecer iniciativas transformadoras implantadas 
pelos municípios em áreas prioritárias como Educação, Saúde, Segurança, Desenvol-
vimento Social e Desenvolvimento Econômico. O montante dos 11 prêmios é de R$ 
3,85 milhões, a serem repassados às prefeituras por meio de convênios.

Em sua segunda edição, a iniciativa conta com 621 municípios trabalhando em con-
junto com o Governo do Estado para oferecer melhor qualidade de vida ao cidadão 
paulista. Ao todo, 224 municípios cadastraram 723 cases inovadores. Com base nos 
resultados, replicabilidade e caráter inovador o Programa chegou a 24 municípios e 
32 cases finalistas: Colina, Emianópolis, Santa Barbara d’Oeste, Jundiaí, Itanhaém, 
Guarulhos, Jacareí, Sorocaba, Tarumã, Jaguariúna, Taguaí, Suzano, Franco da Rocha, 
Ribeirão Preto, Santos, Ilha Comprida, Paraíso, Pedregulho, Indaiatuba, Dois Córre-
gos, Limeira, Rio Claro, Americana e Borborema.
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Parcerias Municipais entrega prêmios de R$ 14 milhões para as ações mais impac-
tantes do ano

Colaborar com os municípios paulistas na implementação de políticas públicas em 
saúde, educação, segurança e desenvolvimento socioeconômico são os propósitos 
que nortearam a criação, pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, do programa 
Parcerias Municipais. Hoje, em seu segundo ciclo, ele conta com a participação de 
621 cidades paulistas. Em um evento na Sala São Paulo, na Capital, o Governador 
João Doria, o Vice-governador Rodrigo Garcia e o Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, anunciaram os municípios que mais se destacaram ao longo 
do ano e que receberam um total de R$ 14 milhões em prêmios.

30 municípios foram premiados, em três categorias: “Melhores Resultados”, “Par-
cerias em Ação” e “Top 3”. A primeira abrange três cidades que se destacaram no 
conjunto dos indicadores do programa, sendo uma com população inferior a 50 mil 
habitantes, outra entre 50 e 100 mil habitantes e uma com população superior a 100 
mil habitantes.

Parcerias Municipais recebe Prêmio do Centro de Liderança Pública (CLP)

O Programa Parcerias Municipais foi vencedor do prêmio Excelência em Competiti-
vidade na categoria Boa Prática, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), 
uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líde-
res públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. O vice-governador 
Rodrigo Garcia participou da cerimônia, que teve presença limitada aos finalistas, e 
recebeu o troféu durante o evento que anunciou o Ranking de Competitividade dos 
Estados 2021, em São Paulo. 

O Parcerias Municipais concorreu entre 280 políticas públicas inscritas e colocou o 
estado de São Paulo entre os três vencedores ao lado do Maranhão e da Paraíba. Li-
derado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de São Paulo (SDR), com apoio 
técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), foi desenvolvido para 
unir esforços do Estado com os municípios e melhorar a qualidade de vida dos pau-
listas e reduzir desigualdades regionais nas áreas mais sensíveis à população: educa-
ção, segurança, saúde e desenvolvimento socioeconômico.
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CANAL DIRETO
SP + PERTO

O que é?

O Programa Canal Direto - SP + Perto, também implementado pela SDR, estabelece 
postos regionais de atendimento à população, aos gestores públicos e empreendedores, 
em 15 regiões do estado. O Programa proporcionará mais agilidade e eficiência 
para as Prefeituras em suas demandas e tratativas com o governo estadual, com um 
atendimento moderno, mais humanizado, eficiente e de qualidade.

Regiões: Bauru, Registro, Baixada Santista, Presidente Prudente, Araraquara, 
Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Itapeva, 
Campinas, Sorocaba, Barretos, Marília e Franca.

O andamento

A SDR concluiu as obras em Bauru e inaugurou neste Município a unidade pioneira 
do Canal Direto - SP + Perto em janeiro de 2022. As obras da unidade de Registro 
foram iniciadas. As sedes de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto estão prontas 
para o início de obras ou em final de processo licitatório. A previsão é de que estas 
unidades estejam com suas obras concluídas até o fim do ano.

 

Setores de atividade

Selecione uma opção

Compare municípios

Selecione uma cidade

SP em Mapas

O programa "São Paulo em Mapas" utiliza dados públicos atualizados periodicamente pela Gerência de Comunicação e Marketing da Agência. Caso esteja

procurando o local ideal para sua empresa, a Investe SP pode assessorá-lo gratuitamente. Ligue agora e solicite uma reunião (+55 11) 3100-0300 ou envie um

e-mail para faleconosco@investesp.org.br (mailto:faleconosco@investesp.org.br).

Índice



71

A partir de estudos científicos que comprovam que a melhoria das condições de 
trabalho leva a resultados positivos, proporcionando ganhos de qualidade no aten-
dimento ao público alvo, no desempenho das atividades e consequentemente na 
gestão dos processos, criando agilidade e eficiência, tanto o servidor público quanto 
os contratados e terceirizados se sentem mais valorizados em um ambiente produti-
vo, com acessibilidade, plataforma elevatória, refeitório, áreas de convivência, áreas 
comuns de trabalho, administração estratégica operacional da unidade, equipamen-
tos de informática novos, móveis funcionais, banheiros suficientes para atender ao 
número de funcionários e usuários com opção de banheiros adaptados e banheiro 
família, estacionamento, ar condicionado, entre muitas outras melhorias que obterão 
neste ambiente integrado, todo preparado para buscar gestão qualificada, flexibilida-
de, fluidez e melhor relacionamento.

A contratação de empresas para a reforma de prédios públicos: Para o Estado, o 
oferecimento de padrão de atendimento mais ágil, compactado e focado em inova-
ção, objetivando a implantação de modelo integrado e de qualidade, com redução 
dos custos operacionais e controle dos gastos do Estado, constituem alguns dos 
objetivos e fatores de importância do projeto de integração. Que foca também na 
padronização do atendimento mediante unificação sistêmica, otimização dos servi-
ços oferecidos ao público alvo (autoridades municipais, empreendedor, produtor e 
população em geral), gestão pública moderna, responsável, mais eficiente e compro-
metida com resultados.

Todas as Secretarias com escritórios no interior do Estado (Agricultura e Abaste-
cimento, Casa Militar, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, 
Desenvolvimento Social, Direitos das Pessoas com Deficiência, Esporte, Governo, 
Projeto, Orçamento e Gestão, Infraestrutura e Meio Ambiente, Habitação, Justiça, 
Logística e Transportes)  participam do Projeto.
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BALANÇO EM NOVEMBRO DE 2021

A medição por percentual tem início na concepção da cidade sede, alocação de 
secretarias e pessoal, desenvolvimento do projeto executivo, passando pelo processo 
licitatório, início de obras até a entrega.

• A unidade de Bauru está com a obra e os serviços realizados e vai gerar uma 
economia para o Estado de R$ 943 mil/ ano com corte de locações.

- A unidade de Registro está com 60% da obra e serviços realizados e vai gerar uma 
economia para o Estado de R$ 434 mil no corte de locações. 

- A unidade de Ribeirão Preto está com 42% da obra e serviços realizados e vai gerar 
uma economia para o Estado de R$ 597 mil no corte de locações.

- A unidade de São José do Rio Preto está com 49% da obra e serviços realizados e 
vai gerar uma economia para o Estado de R$ 582 mil no corte de locações.
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- A unidade de Presidente Prudente está com 21% da obra e serviços realizados e 
vai gerar uma economia para o Estado de R$ 758 mil no corte de locações. 

- A unidade de Araçatuba está com 7% da obra e serviços realizados e vai gerar uma 
economia para o Estado de R$ 588 mil no corte de locações. 

Redução de gastos para o Estado: com locação de imóveis, bem como uma gestão 
pública eficiente e comprometida com resultados e acompanhamento de resultados, 
controle dos serviços, maior agilidade e redução da burocracia com simplificação dos 
processos.

O SP + Perto contemplará ainda um atendimento mais humanizado, eficiente e de 
qualidade, e a adoção de modernas tecnologias e trabalho integrado entre diferentes 
órgãos da administração estadual.

ACONTECEU NO SP + PERTO

Governo estadual inicia obras do Canal Direto - SP + Perto em Ribeirão Preto

O Governador João Doria anunciou o início das obras de reforma e adequação do 
prédio que abrigará a unidade do Canal Direto - SP + Perto, da Região. O investimen-
to do Estado será de R$ 19,7 milhões.

O Canal Direto - SP + Perto aproxima os municípios do Executivo estadual, propor-
cionando mais agilidade e eficiência no atendimento às Prefeituras, cidadãos, enti-
dades sociais e empreendedores.

Canal Direto - SP + Perto abre as portas em Bauru

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) inaugurou, a sede pioneira do Ca-
nal Direto - SP + Perto, em Bauru. O Programa elevará a qualidade e rapidez do aten-
dimento às Prefeituras e população de 39 cidades da região. A cerimônia contou com 
a presença do Governador João Doria e do Secretário de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. Os investimentos no equipamento somam cerca de R$ 14 milhões.
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SP + CONSÓRCIOS

O que é?

O Programa SP + Consórcios é um plano inédito que estimula a atividade consorciada 
em diversas frentes em prol do desenvolvimento regional. Os principais eixos da 
iniciativa são convergentes com a agenda de gestores públicos em todo Estado, tais 
como: formação e consolidação de consórcios multifinalitários, desburocratização, 
fortalecimento de lideranças para o desenvolvimento da região, compras públicas 
consorciadas, inovação, inclusão produtiva, sistema de inspeção municipal, entre 
outros.

Em 2021, o Governador João Doria, baseado em estudo encomendado pelo 
secretário Marco Vinholi, publicou o decreto no. 66.173/21 consolidando a visão 
do estado em torno dos consórcios, permitindo que todas as secretarias estaduais 
pudessem celebrar convênio com os consórcios. Essa evolução permite também que 
os deputados possam encaminhar emendas em todas as áreas para os consórcios. 
No estudo foi detectado que algumas secretarias não podiam celebrar convênio 
com os consórcios, pois somente municípios eram contemplados em seus objetos. 
Após uma reunião entre a equipe de Governo e a PGE, e com a nova redação e 
entendimento da PGE, os consórcios se tornaram aptos a celebrar convênios com as 
secretarias estaduais.

Quem faz parte deste programa?

O programa integra ações de Secretarias Estaduais e órgãos da administração indireta, 
as prefeituras e os consórcios públicos. Em parceria com o Sebrae SP, através de sua 
gerência de Políticas Públicas, foram contratados 120 consultores para executar  as 
ações e auxiliar os gestores públicos municipais e a gestão executiva dos consórcios.
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Quais os principais benefícios do Programa? 

A meta é potencializar o desenvolvimento regional mediante o fortalecimento dos 
consórcios intermunicipais em todo o Estado, com inovação da gestão pública 
para atender melhor a população, estimular ambiente propício aos negócios e o 
empreendedorismo e, em especial, ampliar a participação institucional dos consórcios 
na gestão estadual. A parceria com o Sebrae contempla consultorias gratuitas aos 
participantes divididas em 14 eixos, como revisão do código de obras e alvarás de 
construção, compras públicas consorciadas, elaboração de projetos para captação de 
recursos, gestão de resíduos para consórcios, entre outras frentes. Outro destaque 
será uma linha de crédito específica da Desenvolve SP para melhorias regionais e 
implantação de programas de estado.

O Programa SP + Consórcios estimula a união de prefeituras na atividade consorciada 
pelo crescimento econômico e provoca um novo olhar da gestão pública e das 
lideranças locais e regionais sobre o desenvolvimento integrado.

Quando grupos de prefeituras atuam em conjunto, damos escala às políticas públicas 
e, mais do que isso, aos resultados. Vamos trabalhar para fortalecer as lideranças e 
estimular a cooperação entre regiões.

Em São Paulo atualmente, 570 municípios participam de algum tipo de consórcio, 
sendo 32 consórcios multifinalitários (ou seja, que têm mais de um objetivo/finalidade) 
e 35 unifinalitários (que têm apenas uma finalidade) no estado. O Programa visa torná-
los 100% consórcios multifinalitários, para ampliar o acesso às políticas públicas de 
Estado e fortalecer as regiões paulistas.

Como aderir aos programas?

Para participar do programa os consórcios precisam ser de Direito Público. O programa 
também está estruturado para adequar os consórcios a todas as frentes abrangidas 
no âmbito das políticas públicas do Governo do Estado. Nenhum grupo de cidades 
ficará de fora. Os consórcios poderão se adequar a finalidade de atuação, incluindo 
e alterando os seus estatutos. Aderir é simples, porém alguns Consórcios não estão 
estruturados para participar de atividades com diversas finalidades, e estes precisam 
passar por adequações. Para essa transformação, é necessário que os prefeitos se 
unam em prol da mudança; eles precisam alinhar a questão como grupo e aprovar no 
Legislativo de cada município. O Programa SP + Consórcios entregará esse processo 
pronto, para que todos os Consórcios possam se beneficiar com a melhoria do perfil 
operacional, mas, principalmente, da série de programas do Estado para implantação 
regional, resultando num melhor atendimento para toda população.
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Valorização dos consórcios:

O programa valorizará as parcerias entre municípios que atuam de forma consorciada, 
disponibilizando todas as ações bem-sucedidas do Estado às cidades paulistas e, 
assim, gerando impacto nas regiões, com melhorias de serviços públicos, geração 
de emprego e renda e incremento da qualidade de vida, em vários setores e no dia 
a dia dos cidadãos. Por meio dos consórcios, cada município ampliará o acesso às 
políticas públicas estaduais importantes para a melhoria de serviços aos cidadãos, 
geração de emprego e renda, cultura empreendedora e, principalmente, incremento 
da qualidade de vida, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico 
regional sustentável. 

Balanço:

Desde o lançamento do SP + Consórcios, 4 novos consórcios foram criados, 5 se 
tornaram multifinalitários e vários municípios passaram a integrar consórcios já 
existentes. Com isso, atualmente temos 67 consórcios públicos no estado, sendo 
32 multifinalitários e 35 unifinalitários. Além do resultado divulgado, temos outros 
consórcios unifinalitários em processo de transformação em multifinalitários e outros 
de direito privado que estão se transformando em direito público. A meta é que 
todas as 645 cidades façam parte de algum consórcio até o final da gestão.

O SP + Consórcios vem colhendo frutos e secretários de vários estados do Brasil 
têm vindo a São Paulo para conhecer melhor o programa e levar para suas regiões, 
tamanha é a relevância do projeto.
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Sem identificação

Constantes reuniões com os consórcios bem como seus secretários-executivos 
estão sendo feitas e, em breve, novos programas serão lançados, todos focados em 
soluções para problemas regionais, como é o caso dos resíduos da construção civil. 
A missão é promover o desenvolvimento regional por meio da união dos municípios 
em forma de consórcio, com soluções efetivas que melhorarão a vida de toda a 
população.
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ACONTECEU NO SP+CONSÓRCIOS

“SP+Consórcios” impulsiona as parcerias entre Estado, municípios, a população e 
os pequenos empreendedores locais

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Sebrae, em parceria com outras Pastas 
do Governo do Estado de São Paulo, celebram plano inédito que estimula a atividade 
consorciada em diversas frentes em prol do empreendedorismo. Os principais eixos 
da iniciativa são convergentes com a agenda de gestores públicos em todo Estado, tais 
como: desburocratização, fortalecimento de lideranças para o desenvolvimento da 
região, formação e consolidação de consórcios multifinalitários, inclusão produtiva, 
compras públicas, sistema de inspeção municipal, inovação, entre outros.

Criação de Consórcio intermunicipal na Região Central do Estado é pauta de evento 
promovido pelo Desenvolvimento Regional

O Governo de SP promoveu uma reunião com os Prefeitos da Região Central do Estado 
para debater a criação de consórcio público intermunicipal. O evento foi liderado 
Secretário de Desenvolvimento Regional (SDR) Marco Vinholi e pelo coordenador 
do programa SP + Consórcios, Rafael Goffi. A criação do Consórcio Central é um 
sonho antigo para os gestores municipais da região. O Estado irá apoiar a ação por 
meio do SP + Consórcios, iniciativa pioneira lançada em 30 de junho pelo Governo 
de São Paulo e gerido pela SDR com o objetivo de impulsionar e potencializar o 
desenvolvimento regional através do fortalecimento dos consórcios intermunicipais 
em todo o Estado.

Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 6,2 milhões para duas regiões 
interioranas

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) foi autorizada a formalizar 
convênios com as Prefeituras de Descalvado, Itápolis, Olímpia e com o Consórcio 
Intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo. No município de Ibitinga, o 
Consórcio Intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo foi beneficiado com 
R$ 1,5 milhão para aquisição de triturador de resíduos em usina de reciclagem de 
material de construção, no contexto do programa SP+Consórcios. O triturador de 
resíduos para usina de reciclagem de material de construção, a Usina Móvel de 
Resíduos da Construção Civil, soluciona o problema de espaço com entulho, pois os 
municípios possuem dificuldade de armazená-lo. O equipamento permite que as 15 
cidades do consórcio solucionem essa questão em conjunto.
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O que é? 

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o 
Cidades Inteligentes é um Programa de política pública que prioriza a governança 
em função de metas e planos, o trabalho em conjunto entre Estado e municípios, 
a desburocratização de processos e estimula a solução de problemas por meio da 
tecnologia.

No Governo do Estado de São Paulo, o modelo de gestão inteligente já é praticado 
desde 2019 por meio de iniciativas inovadoras como o ‘Programa Parcerias Municipais’, 
‘Canal Direto – SP + Perto’ e o ‘SP Sem Papel’.

O Cidades Inteligentes levará o conceito aos 645 municípios por meio de investimentos 
financeiros e tecnológicos. O Estado de São Paulo direcionará recursos de acordo 
com a necessidade de cada cidade. O Governo faz um estudo para saber como está 
a maturidade dos 645 municípios no tema Cidades Inteligentes, para isso o gestor 
precisa preencher uma avaliação de diagnóstico, que foi desenhada pelo IPT. O 
Estado usará os dados para propor novas políticas públicas e investimentos locais.

Neste sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, selecionou 15 cidades 
observando seu gasto com energia pública versus sua arrecadação, e investiu R$ 
15 milhões para que estas melhorem a iluminação, e que essas invistam em internet 
gratuita para os cidadãos. São elas: Andradina, Barra Bonita, Campos do Jordão, 
Fernando Prestes, Ferraz de Vasconcelos, Holambra, Iguape, Itaju, Lorena, Pereira 
Barreto, Pirajui, Santo Antonio do Pinhal, São Carlos, São Luis do Paraitinga e 
Votorantim.

Com um investimento de R$ 6 milhões, a Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SEBRAE 
está participando do projeto Cidades Inteligentes, com um sistema que permite 
responder automaticamente a viabilidade locacional, mapeando as regras do 
município para inclusão no sistema, assim o município também pode ser habilitado 
no sistema Balcão Único, hoje utilizado só pela capital. O IPT também é um parceiro 
do projeto, tanto no desenho do diagnóstico de cidades inteligentes, quanto na oferta 
de serviços técnicos aos municípios, por meio de cadastro do portal Pró-Municípios.

CIDADES 
INTELIGENTES
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Eixos do Programa

• Desenvolvimento Regional
• Otimizar a utilização de recursos.
• Aumento da qualidade de vida dos cidadãos
• Capacitação e inovação do Setor Publico
• Tecnologias que facilitem o dia a dia das cidades

Desafios do Programa

• Preparar as cidades para uma gestão eficiente e com tecnologia
• Melhorar a vida dos cidadãos
• Deixar um legado real
• Equilibrar o orçamento
• Cronograma segmentado por entregas

Seminário

Outra novidade é a plataforma IPT Municípios (http://municípios.ipt.br/), que dá 
acesso a webinars sobre conectividade, mobilidade, gestão de resíduos, iluminação 
pública e outros temas ligados ao desenvolvimento urbano. Com apoio do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas da USP, a ferramenta também vai permitir agendamento 
de visitas técnicas e reuniões para compartilhamento de informações entre gestores 
públicos.
Tecnologia: Já o Patem (Programa de Atendimento Tecnológico aos Municípios) ofe-
rece apoio técnico para que as Prefeituras desenvolvam políticas públicas segundo 
critérios de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas). 
Estado e municípios poderão trabalhar juntos em projetos que vão desde controle de 
poluição urbana e sistemas inteligentes de transporte público até governança digital 
e conectividade urbana.

Que municípios fazem parte deste programa?

Todos os 645 Municípios do Estado de são Paulo estão aptos a se 
inscrever para aderir ao Programa

ACONTECEU NO CIDADES INTELIGENTES 

Pacote estadual com soluções tecnológicas e investimentos em infraestrutura de 
ponta é apresentado a gestores municipais

A 7ª edição do Connected Smart Cities e Mobility aconteceu no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O Secretário de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, participou do primeiro dia do evento, que ocorreu de forma híbrida, 
on-line e presencial. 
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PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DE SÃO PAULO

O que é? 

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, em parceria com um dos 
principais projetos do Desenvolvimento Regional, a nova proposta de organização 
territorial regional do estado foi desenvolvida em parceria com a Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (SEADE) e apresentada em Audiências Públicas em 
todo o território paulista.

A proposta de regionalização teve como premissas principais manter tanto quanto 
possível as divisões existentes, considerando também o nível de integração regional 
entre os municípios. A última discussão sobre a regionalização do estado ocorreu na 
década de 1980, ainda no Governo de Franco Montoro. Desde então, os municípios 
paulistas tiveram um expressivo desenvolvimento, surgindo o desejo, por parte de 
Prefeitos, Deputados e Sociedade Civil, de um novo ordenamento regional. Ainda em 
2020, o Governador João Doria autorizou a SDR a iniciar os estudos que resultaram 
no atual projeto, que foi desenvolvido ao longo de 2021. A proposta é contribuir com 
o planejamento regional, o desenvolvimento socioeconômico e melhorar a qualidade 
de vida dos habitantes das novas regiões.
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Audiências Públicas

Foram realizadas 26 audiências públicas no processo de criação de novas Unidades 
Regionais. São elas: Regiões Metropolitanas de Jundiaí, Piracicaba e São José do 
Rio Preto; Agrupamentos Urbanos de Araçatuba, Bauru, Bragantino, Central, 
Grandes Lagos, Marília, Mogiana e Pontal do Paranapanema; e Regiões de Estado de 
Andradina, Assis, Avaré, Barretos, Botucatu, Catanduva, Itapeva, Jaú, Lins, Nova Alta 
Paulista, Ourinhos, Penápolis, São João da Boa Vista e Vale do Ribeira.

As Regiões Metropolitanas da Baixada Santista, Campinas, Ribeirão Preto, São 
Paulo, Sorocaba, e Vale do Paraíba e Litoral Norte, além do Agrupamento Urbano 
de Franca, mantiveram suas composições. Ao todo, o Projeto de Desenvolvimento 
Regional apresenta um novo arranjo do estado com 32 regiões, sendo 9 Regiões 
Metropolitanas, 9 Agrupamento Urbanos e 14 Regiões de Estado.
Os projetos de criação das Regiões Metropolitanas de São José do Rio Preto, 
Piracicaba e Jundiaí já foram aprovados pela Assembleia Legislativa de São Paulo 
(ALESP) e sancionados pelo Governador João Doria.

Conselhos de Desenvolvimento:

Depois de institucionalizada, cada Unidade Regional promoverá a criação de um 
Conselho de Desenvolvimento, de caráter deliberativo e normativo, composto por 
representantes dos municípios, do Estado e da Sociedade Civil. Estes também serão 
responsáveis por criar as Câmaras Temáticas em cada área de interesse comum, como: 
meio-ambiente, transporte e saúde. Também terão apoio de um Órgão Estadual de 
Desenvolvimento Regional e um Fundo de Desenvolvimento das Unidades Regionais 
para o desenvolvimento dos projetos definidos no âmbito da governança Inter 
federativa.

Parlamento Regional

Apresentado em agosto de 2021 pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, o 
“Parlamento Regional” prevê a integração dos Vereadores do estado à Governança 
interfederativa proposta no projeto de Lei para a criação da Nova Regionalização. 
Com a criação de 32 Unidades Regionais, os Vereadores terão uma participação 
efetiva nos Conselhos de Desenvolvimento a serem criados, no âmbito do Projeto 
de Desenvolvimento Regional.

Os Parlamentos Regionais, de caráter consultivo, terão dois vereadores representantes 
em cada nova região, sendo um titular e um suplente, escolhidos em processos 
transparentes pelos seus pares. O mandato será de dois anos. Os integrantes dos 
Parlamentos Regionais serão responsáveis por apresentar leis que forem necessárias 
para a elaboração de políticas públicas regionais, que alavanquem as potencialidades 

e solucionem problemas comuns aos municípios. O Parlamento será a instância 
interlocutora entre o Conselho de Desenvolvimento e as Câmaras Municipais. A 
posse dos membros do Parlamento Regional ocorreu em dezembro de 2021.

Os Parlamentos Regionais, de caráter consultivo, terão dois vereadores representantes 
em cada nova região, sendo um titular e um suplente, escolhidos em processos 
transparentes pelos seus pares. O mandato será de dois anos. Os integrantes dos 
Parlamentos Regionais serão responsáveis por apresentar leis que forem necessárias 
para a elaboração de políticas públicas regionais, que alavanquem as potencialidades 
e solucionem problemas comuns aos municípios. O Parlamento será a instância 
interlocutora entre o Conselho de Desenvolvimento e as Câmaras Municipais.

Em dezembro de 2021, ocorreu a posse do Parlamento Regional, que integrará os 
Vereadores de todo o estado de São Paulo à Governança Inter federativa proposta na 
Nova Regionalização estadual. Com a instituição das 32 novas Unidades Regionais, 
os representantes das Câmaras Municipais terão participação efetiva nos Conselhos 
de Desenvolvimento a serem criados no âmbito do Projeto de Desenvolvimento 
Regional. 

Oficinas dos PDUIs

As oficinas regionais fazem parte da primeira etapa do processo participativo para 
construção dos PDUIs − que são exigência da Lei Federal 13.089 / 2015, conhecida 
como Estatuto da Metrópole. A SDR comandou o processo com o apoio da FIPE; as 
atividades serão realizadas em todas as novas regiões propostas no macroprojeto de 
Desenvolvimento Regional do Estado.

Com as plataformas digitais colocadas em funcionamento, foi dado um passo 
fundamental para a elaboração dos PDUIs regionais. A contribuição e a participação 
ativa da sociedade civil neste processo são de extrema importância. Com isso, será 
possível produzir planos de desenvolvimento mais efetivos, com impacto direto na 
vida da população.

Recentemente, o Governo de SP, por meio da SDR, também revisou a Lei 
Complementar nº 760, de 1 de agosto de 1994, que estabelece as diretrizes para 
a Organização Regional do Estado e agora propõe sua alteração para inclusão da 
sociedade civil em todos os Conselhos de Desenvolvimento das Unidades Regionais 
já instituídas por Lei e aquelas que estão sendo propostas por meio do Projeto de 
Desenvolvimento Regional. O Projeto de Lei Complementar, que insere o grupo no 
processo de planejamento para o desenvolvimento social, econômico e político das 
Regiões, será concluído e encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp).
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ACONTECEU NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Desenvolvimento Regional reúne Prefeituras e Sociedade Civil para debater Planos 
de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) em cinco localidades

A SDR, com o apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), realizou 
em outubro as primeiras oficinas regionais para debater com autoridades locais e 
sociedade civil organizada os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs). 
Estão envolvidas as Regiões Metropolitanas de Ribeirão Preto (RMRP), do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), de Piracicaba (RMP) e de Jundiaí (RMJ, em 
processo de criação) e do Agrupamento Urbano de Franca (AUF).

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) é um instrumento legal de 
planejamento e gestão metropolitana e regional, definido em 2015 pelo Estatuto da 
Metrópole (Lei Federal 13.089), que define as diretrizes e os meios necessários para 
orientar ações governamentais e da iniciativa privada em Regiões Metropolitanas 
(RM) e Agrupamentos Urbanos (AU), visando ao desenvolvimento sustentável e à 
redução das desigualdades regionais. A Secretaria de Desenvolvimento Regional 
(SDR), com o apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), deu 
início em 5 de outubro às primeiras oficinas regionais para debater os PDUIs nas 
Regiões Metropolitanas de Ribeirão Preto (RMRP), do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(RMVPLN), de Piracicaba (RMP) e de Jundiaí (RMJ, em processo de criação) e do 
Agrupamento Urbano de Franca (AUF).
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Audiência Pública debateu a criação do Aglomerado Urbano Central em São Carlos

O Governo do Estado de São Paulo deu mais um passo para a conquista da nova 
regionalização estadual. Nesta sexta-feira (2), o Vice-Governador e Secretário 
de Governo, Rodrigo Garcia, e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco 
Vinholi, estiveram no município de São Carlos para debater a criação do Aglomerado 
Urbano Central.

Vereadores tomam posse nos Parlamentos Regionais em 
cerimônia na Sala São Paulo

A SDR promoveu a posse do Parlamento Regional, que integrará os Vereadores de 
todo o estado à Governança interfederativa proposta com a Nova Regionalização. A 
cerimônia foi realizada na Sala “São Paulo” e contou com a participação do Governador 
João Doria, do Secretário Marco Vinholi e de Vereadores de todo o estado.

Com a instituição das 32 novas Unidades Regionais, os representantes das Câmaras 
Municipais terão participação efetiva nos Conselhos de Desenvolvimento a serem 
criados no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional.
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LEI COMPLEMENTAR 
Nº 760, DE 01/08/1994

Estabeleceu as diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo. 

Revisão da Lei Complementar no. 760/94

A revisão será apresentada para a Alesp em fevereiro de 2022, e tem como principais 
indicações para ajustes:

Nesta nova configuração regional, o estado de São Paulo passa a contar com 32 
Unidades Regionais, sendo 9 Regiões Metropolitanas, 9 Agrupamentos Urbanos e 
14 Regiões de Estado. O objetivo é alcançar uma integração cada vez maior entre 
o governo estadual e os municípios, assim como entre o setor público e privado 
e a sociedade para melhoria da qualidade de vida nas regiões metropolitanas e 
agrupamentos urbanos, ordenar um crescimento sustentável das cidades médias e 
potencializar as vocações das cidades pequenas para que tenham ampla geração de 
emprego e renda, evitando a evasão de seus moradores e fixando a população jovem 
pelo aumento de oportunidades.

Em cada Unidade Regional haverá um arranjo institucional de governança 
interfederativa mediante a instalação de um Conselho de Desenvolvimento, 
deliberativo e normativo, integrado por representantes do estado, dos municípios e 
da sociedade civil. Este Conselho deve criar Câmaras Temáticas para as respectivas 
funções públicas de interesse comum-fpics, que forem priorizadas pelo mesmo. 

Em cada Unidade Regional um “Parlamento Regional” na forma de um Conselho 
Consultivo fará a interlocução entre as deliberações do Conselho e as Câmaras 
Municipais, no que depender de legislação local para uma política pública de âmbito 
regional. Este arranjo conta, ainda, com o apoio de uma instância executiva, na 
forma de uma Agência Estadual de Desenvolvimento Regional, da própria Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, como órgão técnico-consultivo e com o aporte de 
recursos em um Fundo de Desenvolvimento das Unidades Regionais.

Com a instalação dos Conselhos de Desenvolvimento em cada Unidade Regional, 
passa-se à constituição das Câmaras Temáticas criadas em correspondência com 
as funções públicas de interesse comum - FPICS e dá-se o início às atividades, 
constituindo-se um Comitê Executivo para coordenar o planejamento territorial.
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ICMS AMBIENTAL

O que é?

Lei para promover o desenvolvimento sustentável por meio da reorientação dos 
valores dos repasses de ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte interestadual e 
intermunicipal e de Comunicação) aos municípios paulistas.

Os valores

A lei deve transferir montante superior a R$ 500 milhões por ano para as prefeituras. 
Este valor será destinado ao incentivo da preservação ambiental e à adoção de ações 
voltadas ao desenvolvimento sustentável. Em dez anos, serão transferidos mais de 
R$ 5 bilhões, alcançando principalmente cidades menos desenvolvidas do estado, 
como o Vale do Ribeira, onde o Governo mantém o programa Vale do Futuro, com um 
conjunto de ações socioambientais para ampliar a qualidade de vida da população.

Para as parcelas destinadas à biodiversidade e ao meio ambiente foi proposta a 
adição de 1%, totalizando 2% das transferências voltadas especificamente a ações 
e aspectos ecológicos presentes nos municípios, divididos em duas frentes: a 
preservação (1%), sendo metade para áreas protegidas e a outra parte para municípios 
com reservatórios destinados à geração de energia e ao abastecimento de água; e 
desempenho ambiental (1%), dividido em metade para gestão de resíduos sólidos e 
metade para conservação e restauração da biodiversidade.

Esta proposta inovadora vai ao encontro das melhores práticas ambientais. O 
inventário florestal de 2021 mostrou que São Paulo recuperou quase 5% de sua 
vegetação nativa. Esta iniciativa fornecerá ferramentas e recursos aos municípios 
para que continuem cuidando do meio ambiente e fomentando ações de proteção e 
restauração ecológica.
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INVESTIMENTO 
DE MAIS DE

R$5
BILHÕES

10 ANOS

ICMS 
AMBIENTAL

SEGURANÇA HÍDRICA

R$ 125 mi
ÁREAS PROTEGIDAS

R$ 125 mi
DESEMPENHO AMBIENTAL

R$ 250 mi

O que muda?

O tópico de preservação, no bojo da questão das áreas protegidas, possui categorias 
e pesos para avaliação: estações ecológicas (1,0); reservas biológicas (1,0); parques 
estaduais (0,9); monumento natural (0,5); refúgio de vida silvestre (0,5); área de 
proteção ambiental (0,1); área de relevante interesse ecológico (0,1); floresta estadual 
(0,2); reservas de desenvolvimento sustentável (0,3); reservas extrativistas (0,3); 
reserva de fauna (0,1) e reserva particular do patrimônio natural (0,1).

Na vertente de gestão de resíduos sólidos, o valor será definido com base em cálculo 
que prevê destinação de 52% em parcela fixa, para municípios com Planos de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, e 48% em parcela variável, sendo até 30% em função 
do índice de qualidade de aterros de resíduos (IQR da CETESB).

Entre os municípios beneficiados, destaque para Cananéia, que terá entre 2021 e 
2024 a estimativa de ganho de mais de R$ 8,1 milhões. Outras cidades beneficiadas 
incluem Eldorado, com expectativa de ganhos de mais de R$ 7,4 milhões. Iporanga, 
com mais de R$ 5 milhões; Iguape, com R$ 8,1 milhões; Tapiraí, com ganhos de mais 
de R$ 3,5 milhões; Sete Barras, com R$ 4,8 milhões; Apiaí, com R$ 4,3 milhões; e 
Bananal, com estimativa de ganhos de R$ 2,2 milhões até 2024. Confira a seguir as 
25 cidades do estado que o estudo aponta que apresentam maior ganho percentual 
com a nova lei até 2024.
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ACONTECEU NO ICMS AMBIENTAL

Encontro São Paulo Ambiental estimula Municípios a assumirem protagonismo no 
desenvolvimento sustentável

O encontro da maior e mais abrangente iniciativa em prol do meio ambiente no 
estado, o Programa São Paulo Ambiental, aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, 
com a presença do Governador João Doria e dos Secretários de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, e Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. O 
Desenvolvimento Regional convocou Prefeitos e Secretários Municipais de Meio 
Ambiente a assumirem protagonismo nas questões ambientais e a debater ações 
ecológicas prioritárias. Também foram anunciadas linhas de crédito, além de iniciativas 
eficientes de gestão ambiental a serem implantadas nas cidades paulistas.

No evento, Doria assinou o decreto que regulamentou o novo ICMS Ambiental (Lei 
17.348/21). Sancionada em março desse ano. Estimativa das Secretarias estaduais 
de Desenvolvimento Regional e da Fazenda aponta para a transferência de mais de 
R$ 5 bilhões ao longo dos próximos dez anos, para os municípios que se empenham 
na preservação ambiental e na adoção de ações voltadas ao desenvolvimento 
sustentável. As estimativas apontaram também alteração expressiva de valores 
repassados aos municípios que integram os Programas Vale do Futuro, Pontal 2030 
e Viva o Vale.

Novo ICMS Ambiental propiciará melhoria de ganhos a municípios paulistas com a 
preservação ambiental e desenvolvimento sustentável

A nova lei do ICMS ambiental, sancionada pelo Governador João Doria, promove o 
desenvolvimento sustentável mediante reorientação dos valores de repasse do ICMS 
(Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação) para os 
municípios. Ela altera o percentual relativo ao meio ambiente do ICMS destinado 
aos municípios, os quais recebem 25% do total arrecadado. No âmbito do Estado de 
São Paulo, na distribuição desta parcela, coube ao Meio Ambiente a fração de 1%, 
porcentual este que dobrará com a nova lei para 2%, em reajuste escalonado até 
2024.

O levantamento das Pastas indica também que as cidades mais beneficiadas serão 
aquelas menos desenvolvidas. As do Vale do Ribeira, por exemplo, no extremo sul do 
estado, onde o Governo do Estado lançou o programa Vale do Futuro, e também as 
do Alto do Paranapanema, abrangidas pelo programa Pontal 2030.
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PAINEL SOBRE
CONVÊNIOS

Introdução

Os Municípios Paulistas contam com uma importante fonte de recursos alternativos 
para investimento, disponível em programas de transferências voluntárias do 
Governo do Estado de São Paulo. Muitos Municípios necessitam desses recursos em 
face da enorme quantidade de atribuições a eles conferidas, e frente à arrecadação 
de tributos próprios e às transferências constitucionais e legais que nem sempre são 
suficientes para atender a todas as demandas urgentes da sociedade.

As transferências voluntárias são recursos financeiros repassados em decorrência 
da celebração de Convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja 
finalidade é a realização de obras ou serviços de interesse comum entre esferas 
de governo. São destinadas a políticas de caráter federativo em diversas áreas 
governamentais, tais como saúde, educação, assistência social, turismo, acessibilidade, 
cultura, meio ambiente, habitação, saneamento, infraestrutura, segurança e esportes.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio de sua Subsecretaria de 
Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais, realiza transferências 
voluntárias voltadas para obras de infraestrutura urbana, de edificações de interesse 
comunitário e para a aquisição de máquinas e equipamentos para serviços urbanos.

O volume anual disponibilizado pelo Governo paulista tem superados as expectativas 
e, mesmo com as dificuldades criadas pelas restrições impostas pela pandemia, 
continuaram em ritmo acelerado, como demonstra o gráfico de investimentos abaixo:

Nestes 3 anos, foram consolidados mais de 3,6 mil convênios, com quase R$ 2 bilhões 
em recursos de infraestrutura repassados ou em andamento para os 645 municípios 
do Estado. Na tabela e no gráfico abaixo, é possível visualizar o grande avanço desta 
modalidade a partir do Governo do Estado de São Paulo para seus municípios.
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2019

R$ 458,1 milhões
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R$ 282,9 milhões

2021

R$ 1,5 bilhão

R$ 282,9 milhões

R$ 1,5 bilhão

ACONTECEU COM OS CONVÊNIOS

Desenvolvimento Regional bate recorde em 2021 e assina 2 mil convênios com 
municípios paulistas

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), segue fazendo história na melhoria 
da infraestrutura urbana paulista. Ao longo de 2021 a Pasta assinou 2,1 mil convênios 
com os 645 municípios, um investimento de R$ 1,07 bilhão.

O levantamento realizado pela Subsecretaria de Convênios com Municípios e 
Entidades Não Governamentais, vinculada à SDR, apontou que em 2021 a Pasta 
assinou 2003 novos convênios com os 645 municípios paulistas, o investimento 
chega a R$ 1,07 bilhão.
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Governo do Estado anuncia Pacote Municipalista de R$ 2 bilhões para a 
infraestrutura urbana de 645 cidades

O Governo de São Paulo anunciou em 2021 um grande pacote municipalista de 
investimentos em infraestrutura urbana para os 645 municípios do estado. Os 
recursos totalizam aproximadamente R$ 2 bilhões e foram anunciados pelo 
Governador João Doria e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, 
em evento realizado na Sala “São Paulo”, na capital. Os convênios seguirão em curso 
durante o ano de 2022.

O Governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) a formalizar 
1491 convênios com os municípios paulistas, totalizando aproximadamente R$ 1,5 
bilhão. Do total anunciado, R$ 212,5 milhões foram assinados durante o evento do 
programa Parcerias Municipais, cujas obras serão iniciadas brevemente. Essas novas 
autorizações somam-se aos 391 convênios recém-formalizados, os quais estão 
em andamento nas cidades paulistas, no valor de R$ 424,5 milhões. O montante 
investido pela Pasta é recorde no Governo do Estado.

PARCERIA SDR / CDHU

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), por meio da Diretoria de Planejamento e Projetos, desenvolveu o projeto 
de um equipamento em estrutura metálica e em concreto, com alvenaria em bloco 
cerâmico, que pudesse atender fins distintos. Padronizado, porém com uma divisão 
interna que pudesse ser adequada conforme a sua utilização, a Secretaria de De-
senvolvimento Regional (SDR) apropriou-se da ideia original e criou programas seg-
mentados para atender uma população necessitada de políticas públicas: a mulher, 
o jovem e o negro. Além de atender um serviço público específico que necessita de 
expansão em função da demanda, a saúde.

O projeto executivo é formalizado por meio de convênio com a Subsecretária de 
Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais da SDR e pode rapida-
mente chegar aos municípios paulistas. A Secretaria de Desenvolvimento Regional 
faz a articulação com as Prefeituras e formaliza os convênios para criação dos es-
paços. O contrato leva cerca de um mês para ser efetivado e tem previsão de oito 
meses de execução e obras. Foram criados, os programas Casa da Juventude, Casa 
da Mulher, Casa SP Afro Brasil e Qualivida, que funcionam com parcerias Intersecre-
tariais e com os municípios. O valor de investimento em cada unidade é de aproxi-
madamente R$ 850 mil e entre todos os programas lançados estão previstos cerca 
de 200 equipamentos.

Índice



117

Como nasceu a proposta?

O Decreto Nº 64.812, de 21 de fevereiro de 2020, transferiu da Secretaria de 
Esportes para a Pasta de Desenvolvimento Regional (SDR) o Conselho Estadual da 
Juventude e a Coordenação de Programas para a juventude do Estado de São Paulo, 
com a denominação alterada para Coordenadoria de Juventude. Em seguida, criou-
se a Subsecretaria com o objetivo de elevar o tratamento da temática, fortalecendo a 
gestão das políticas e fomento a interlocução institucional com a juventude paulista.

A transferência visou promover ações voltadas ao jovem de maneira regionalizada, 
ampliando o diálogo com todos os 645 municípios, além de criar mecanismos para 
implementação de ações governamentais com maior agilidade. A SDR tem como 
característica a interlocução inter setorial com as demais Secretarias estaduais, 
facilitando a aplicação das políticas públicas para os jovens.

O que é o Programa?

Vinculada à Subsecretaria da Juventude, a Casa da Juventude oferece espaços 
multiuso de apoio ao público jovem no início da vida profissional. Os cerca de 50 
equipamentos previstos terão ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, 
busca de oportunidades de emprego e renda e área de trabalho colaborativo, 
estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil. O 
investimento inicial é de R$ 50 milhões para a criação desses espaços.

Quem pode fazer parte?

As cidades interessadas devem, obrigatoriamente, contar com um Conselho Municipal 
de Juventude e ter população inferior a 150 mil habitantes. As Prefeituras indicarão 
os terrenos e ficarão responsáveis pela aquisição de móveis e demais equipamentos. 
O Estado financiará prédios com área construída de 240m², em estrutura metálica e 
alvenaria. O prazo médio para a entrega de cada unidade é de oito meses.
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+2300

Parcerias externas

Secretarias envolvidas diretamente

Projetos

Eventos sobre Políticas Públicas

Cursos para jovens

Municípios Amigos da Juventude

6
4
2

+20
5

63
jovens

Já atendidos 
pelos cursos:

Atuação do Estado

Para a qualificação profissional, o Estado vai oferecer cursos de qualificação gratuitos 
do Novotec Expresso, além de um ambiente para desenvolvimento de modelos de 
negócios sustentáveis e startups. As Casas da Juventude também serão unidades 
acadêmicas e operacionais para atividades presenciais de cursos oferecidos pela 
Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Números que justificam o programa

Levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Regional aponta que há cerca de 
10 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos no estado de São Paulo, ou 
22% da população. No Brasil, a população jovem é de 48, o equivalente a 28% da 
população.

De acordo com a pasta, há ao menos 59 municípios com Conselho Municipal da 
Juventude instituído ou em processo de criação em todo o estado. A expectativa é 
de que o projeto Casa da Juventude incentive os municípios e incentive a criação de 
novos conselhos.

ACONTECEU NA CASA DA JUVENTUDE

Casa da Juventude chega ao Vale do Futuro

O Governador João Doria autorizou a instalação de três Casas da Juventude na 
região do Vale do Ribeira. As unidades serão construídas nos municípios de Iguape, 
Ilha Comprida e Registro por meio de convênio a ser firmado com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR). O investimento do Estado será de R$ 1,8 milhão.

A Casa da Juventude oferecerá espaços multiuso de apoio ao público jovem no 
início da vida profissional. Os ambientes terão ações de incentivo à qualificação, 
empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda, e área de trabalho 
colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público 
juvenil.
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Governo do Estado libera R$ 3,1 milhões para Casas da Juventude na Região de 
Campinas

O Governo do Estado autorizou a instalação de quatro Casas da Juventude na 
região de Campinas. As unidades serão erguidas nos municípios de Arthur Nogueira, 
Cosmópolis, Monte Mor e Saltinho. O anúncio foi feito pelo Governador João Doria. 
Para a instalação das unidades, cada município será contemplado com convênio de 
R$ 790 mil, totalizando um investimento de R$ 3,1 milhões.

Governo do Estado anuncia recursos de infraestrutura urbana para a Região de 
Itapeva

O Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia autorizou, em agenda 
no município de Itapeva, investimentos em infraestrutura urbana para municípios 
da Região Administrativa de Itapeva. Rodrigo Garcia autorizou a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR) a celebrar convênios com as Prefeituras de 
Angatuba, Barra do Chapéu, Bom Sucesso do Itararé, Capão Bonito, Coronel Macedo, 
Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Paranapanema, Ribeira, 
Ribeirão Branco, Riversul, Sarutaiá, Taguaí e Tejupá. Mais de R$ 13 milhões serão 
investidos na região. Garcia também autorizou a instalação das Casas da Juventude 
nos municípios de Itaberá e Fartura.
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O que é?

Lançado pelo Governo de São Paulo, o novo programa estadual voltado às mulheres 
paulistas disponibilizará, em parceria com os municípios de SP, unidades regionais 
para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas à mulher. Ao todo, serão 40 
unidades nas 16 regiões administrativas do estado. 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional disponibilizará um projeto executivo, um 
modelo de licitação e o valor destinado à construção das casas. A primeira etapa 
contará com 20 casas e mais 20 casas numa segunda etapa. Estes locais terão o 
mesmo padrão de construção e decoração interna. Contam com duas salas de 
acolhimento, cozinha, salão, brinquedoteca e banheiros. Esta área será construída 
integralmente e destinada para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao 
público feminino, tornando o local em espaço de referência para as mulheres.

Nesta 1ª etapa, já foram selecionadas 30 cidades que receberão um investimento 
de R$ 765 mil por unidade, totalizando aproximadamente R$ 23 milhões. São elas: 
Águas da Prata, Aramina, Araras, Barretos, Bebedouro, Campo Limpo Paulista, 
Cristais Paulistas, Espírito Santo do Pinhal, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, 
Ibitinga, Itajobi, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jarinu, Mirassolândia, Mococa, 
Nova Granada, Osvaldo Cruz, Pederneiras, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, 
Poá, Presidente Epitácio, São Bento do Sapucaí, São João da Boa Vista, São Luís do 
Paraitinga, Tatuí, Ubatuba e Votorantim. 

Casa da Mulher de São Paulo e sua importância

A valorização do feminino tornou-se tema obrigatório na pauta da política brasileira, 
fazendo as questões ligadas às mulheres prioritárias nos dias de hoje. Além disso, 
a pandemia agravou, em muitos casos, as dificuldades já enfrentadas pela mulher, 
o que evidenciou a necessidade de ações mais efetivas por parte dos poderes 
públicos. O Governo do Estado juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e demais Secretarias, preocupado com esta temática, criaram a Casa da 
Mulher de São Paulo.

Público Alvo

Mulheres acima de 14 anos de todas as raças, etnias, gêneros e deficiências.

Principais frentes de trabalho

1. Saúde integralizada da mulher
2. Capacitação da mulher
3. Combate à discriminação e violência contra a mulher
4. Promoção da cidadania

A Casa da Mulher de São Paulo será construída pelo Estado e administrada pelo 
Município em parceria com a sociedade civil e a iniciativa privada para atender às 
inúmeras demandas das Mulheres de nosso Estado.

A escolha dos municípios se dará através de vários critérios estabelecidos pela 
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Secretaria de Justiça e Cidadania.

Este projeto atende a Lei número 11.340 – Lei Maria da Penha, o Pacto Nacional 
pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. A convenção Interamericana 
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher – “Convenção de Belém 
do Pará” e o Capitulo 5 – Equidade de gêneros – do objetivo de desenvolvimento 
sustentável da ONU.
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ACONTECEU NO CASA DA MULHER SP

Governo do Estado autoriza investimentos de R$ 22 milhões em Espírito Santo do 
Pinhal, Holambra e Mogi-Guaçu

O Governador em exercício Rodrigo Garcia autorizou R$ 22 milhões para a Secretaria 
de Desenvolvimento Regional firmar convênios com as Prefeituras de Espírito Santo 
do Pinhal, Holambra e Mogi Guaçu para ampliação de infraestrutura urbana municipal.

Espírito Santo do Pinhal receberá R$ 1,5 milhão, sendo R$400 mil em área de lazer, 
R$ 100 mil em instalações sanitárias da praça do bairro Monte Alegre, R$ 250 mil na 
aquisição de caminhão pipa e R$765 mil para a construção de Casa da Mulher.

Infraestrutura Urbana do município de Araras receberá investimentos do Governo 
do Estado

O Vice-governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia anunciou, durante visita 
a municípios da região de Campinas, R$ 5 milhões para obras de infraestrutura urbana 
no município de Araras. O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi 
acompanhou a agenda do Vice-governador. Araras indicará as vias da cidade a serem 
recapeadas e precisará enviar projeto executivo para a SDR. O Vice-governador 
também anunciou que o município de Limeira terá uma unidade da Casa da Mulher.

Governo de SP autoriza R$ 6,5 milhões para obras de infraestrutura urbana na 
Baixada Santista

Na Região da Baixada Santista, o Governador em Exercício Rodrigo Garcia anunciou 
o montante de R$ 6,5 milhões para obras de infraestrutura urbana da região. Santos 
será contemplado com R$ 765 mil para construção de uma Casa da Mulher.
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O que é?

O Programa Qualivida levará aos municípios paulistas Centros de Saúde e 
equipamentos de Qualidade de Vida a serem formalizados por convênios com a 
Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). As Prefeituras indicarão os terrenos 
e serão responsáveis pela aquisição de móveis e demais equipamentos necessários. 
O Estado financiará os prédios. O investimento total do programa é de mais de R$ 
120 milhões para estas primeiras 146 unidades, sendo R$ 835 mil para construção 
de Centro de Saúde e R$ 765 mil para construção de Centro de Múltiplo Uso. A 
SDR entrega pronto o projeto executivo à Prefeitura, que indicará o terreno e se 
encarrega da aquisição de móveis e demais equipamentos. O Estado financiará a 
edificação e, conforme a execução e construção das unidades, as prefeituras contarão 
com orientação da Pasta para impulsionar parcerias com os demais programas das 
Secretarias estaduais. O custeio e manutenção das atividades são responsabilidade 
municipal, com apoio estadual.

As opções do Programa

São dois modelos de unidades a serem instaladas nos municípios. Os Centros de Saúde 
poderão abrigar serviços de especialidades complementares, como odontologia, 
acupuntura, ou mesmo instalarem Unidades Básicas de Saúde. Já os Centros Multiuso 
são espaços de convivência, informações e encontros, adequados a uma nova 
necessidade de pós-pandemia, como espaços para conferências ou trabalhos online. 
As unidades devem impulsionar a retomada de atividades econômicas, educacionais, 
sociais e de saúde.

As Prefeituras utilizarão os espaços conforme a necessidade local e o foco é 
preparar as cidades para um “novo normal”, entendendo que cada município ou 
bairro possui condições econômicas e sociais distintas, além da própria natureza 
das atividades. A secretaria apoiará propostas de equipamentos com serviços para 
tratamento a pacientes com sequelas de Covid- 19 e combate a Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNTs).

Balanço

Ao todo, 146 munícipios já estão com propostas cadastradas no sistema Sem Papel 
(sistema de cadastramento de demandas do Governo do Estado) para a formalização 
de convênios. São eles:

Aguai, Agudos, Alfredo Marcondes, Alvares Machado, Americana, Anhumas, 
Aparecida, Apiaí, Arapei, Areias, Avaré, Bady Bassitt, Balsamo, Bananal, Barra Do 
Turvo, Bernardino De Campos, Bocaina, Boituva, Botucatu, Cabreúva, Caçapava, 
Cachoeira, Paulista, Caiabu, Caiua, Cajati, Cajuru, Cananéia, Canas, Candido Mota, 
Canitar,Capela Do Alto, Catanduva, Charqueada, Colina, Cruzeiro, Duartina, 
Eldorado, Embu-Guaçu, Emilianopolis, Estrela Do Norte, Euclides Da Cunha, Paulista, 
Fernandópolis, Francisco Morato, Franco Da Rocha, Getulina, Guaratingueta, 
IepeIgarata, Iguape, Ilha Comprida, Indiana,Indiapora, Ipaussu, Iperó, Iporanga, 
Ipua, Itanhaem, Itaoca, Itapetininga, Itapevi, Itapirapua, Paulista, Itapolis, Itariri, Itu 
,Jacupiranga, Jaguariuna, João Ramalho, Jose Bonifácio, Juquiá, Lagoinha, Lavrinhas, 
Lorena, Macedoni, Mairinque, Mairipora, Marabá, ,Marilia, Martinopolis, Mira 
Estrela, Mirante Do Paranapanema, Mirassol, Mirassolandia, Mongaguá, Monte 
Alegre Do Sul, Monte Alto, Monte Azul, Paulista, Nantes, Narandiba, Natividade Da 
Serra, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Pariquera Açu, Pederneiras, Pedranopolis, 
Pedro De Toledo, Peruíbe, Pindamonhangaba, Piquerobi, Piquete, Pirapozinho, 
Potim, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente 
Venceslau, Promissão, Queluz, Rancharia, Redenção Da Serra, Regente Feijó, 
Registro, Restinga, Ribeira, Ribeirão Dos Índios, Ribeirão Grande, Riolandia, Rosana, 
Roseira, Salesópolis, Salto De Pirapora, Sandovalina, Santa Rosa De Viterbo, Santo 
Anastácio, Santo Expedito, São Bento Do Sapucaí, São José Da Bela Vista, São José 
Do Rio Pardo, São Lourenço Da Serra, São Pedro Do Turvo, São Sebastião, Serra 
Negra, Serrana, Sete Barras, Silveiras, Socorro, Tabatinga, Taciba, Taguai, Tarabai, 
Teodoro Sampaio, Tupã,  Ubatuba, Valentim, Gentil, Vinhedo e Votuporanga.
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ACONTECEU NO QUALIVIDA

Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 6,2 milhões para duas regiões 
interioranas

No âmbito do programa Qualivida, autorizada a formalização de convênios entre a 
SDR e as Prefeituras de Descalvado, Itápolis e Olímpia para construção de centros 
de saúde e de multiuso nas cidades. 

Descalvado receberá R$ 1 milhão para construção de um Centro de Saúde, com a 
proposta de implementar um Centro de Atenção Psicossocial (CAPs). Itápolis será 
beneficiada com R$ 835 mil para construção de outro Centro de Saúde.

Olímpia receberá duas unidades, sendo R$ 835 mil para construção de um Centro de 
Saúde e R$ 765 mil para construção de um Centro de Múltiplo Uso. Já as Prefeituras 
de Bady Bassity, Bálsamo, Catanduva, José Bonifácio, Mirassolândia e Mirassol, 
também receberão R$ 835 mil cada para construção de centros de saúde.

O que é?

Criado pelo Governador João Doria em março de 2021, o Centro de Equidade Racial 
para o Desenvolvimento Regional e Socioeconômico é um Comitê Intersecretarial, 
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional, que visa planejar, coordenar, 
articular e implementar programas e ações de políticas públicas, bem como, monitorar 
os resultados, a fim de promover a Equidade Racial no Estado de São Paulo.

Qual é a composição? 

Composto por Secretárias e Secretários de Estado de 20 Pastas do Governo do 
Estado de São Paulo, além do Presidente do Conselho Estadual de Participação 
e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo e o Coordenador da 
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena do Estado de São Paulo.

Programas e Ações do Centro de Equidade Racial              
                                                                             
O curso de formação Equidade Racial tem o intuito de propiciar aos participantes 
uma reflexão sobre o problema do racismo em nossa sociedade e faz um resgate 
histórico da questão. Apresenta um amplo panorama a respeito da questão racial 
na formação do Brasil, além de apontar caminhos para engajamento na temática. Já 
formados 22 participantes de uma Organização Social de Pirituba, no município de 
São Paulo, e mais 130 profissionais da área da Educação do município de Sorocaba.

O Projeto Estação SP Afro Brasil é um Centro de Equidade Racial em uma Estação do 
Metrô ou da CPTM, com serviços de justiça e cidadania, enfrentamento ao racismo, 
desenvolvimento social e econômico, bem como de reconhecimento e valorização 
da história e cultura afro-brasileira.

Além dos serviços supracitados, serão realizadas exposições de arte de personalidades 
negras, culturas metropolitanas e regionais, biblioteca multimídia, pesquisas, central 
de cursos e palestras, workshop, reuniões e encontros, convênios e parcerias, 
criação e veiculação de conteúdos digitais nos meios de comunicação da Secretaria 
de Transportes Metropolitanos – STM.
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O 1º Fórum

O Centro de Equidade Racial promoveu o “Fórum SP Afro Brasil 2021”. O evento 
realizado no Memorial da América Latina contou com a participação de autoridades 
estaduais, Prefeitos e sociedade civil para juntos debaterem ações em promoção 
da equidade racial em São Paulo. O Fórum SP Afro Brasil 2021 teve como 
propósito dialogar com os municípios, conectar ações e propor novos caminhos 
para o desenvolvimento regional e socioeconômico de cultura afro-brasileira; o 
enfrentamento ao racismo; o fomento ao afroempreendedorismo e a implantação 
de políticas públicas de promoção a equidade racial no estado de São Paulo. 
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ACONTECEU NO EQUIDADE RACIAL

Desenvolvimento Regional promove formatura do curso “Racismo Estrutural e 
Equidade Racial”

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) realizou, no Palácio dos 
Bandeirantes, a cerimônia de entrega do certificado de conclusão do curso “Racismo 
Estrutural e Equidade Racial”. O evento contou com a participação dos Secretários 
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, Justiça e Cidadania, Fernando José da 
Costa, Desenvolvimento Social, Célia Parnes, do Secretário Executivo do Centro de 
Equidade Racial para o Desenvolvimento Regional e Socioeconômico vinculado a 
SDR, Ivan Lima, da Diretora do Projeto Amigo das Crianças (PAC), Rosane Chene, e 
de sua Coordenadora, Helga Barbosa.

O que é?

Lançada em novembro de 2021, a Casa SP Afro Brasil é um projeto idealizado e 
posto em prática pela Secretaria de Desenvolvimento Regional para ser um centro de 
difusão da equidade racial. Com a criação de espaços multiuso para o desenvolvimento 
regional e socioeconômico da população negra paulista.

O reconhecimento e a valorização deste segmento, sua história e a cultura afro-
brasileira se aliaram à necessidade de gerar apoio, proteção e a preparação para que 
a comunidade negra e quilombola possam estar representada por ações efetivas.

A Casa SP Afro Brasil está vinculada às Secretarias de Desenvolvimento Regional, 
Desenvolvimento Econômico, Social, Educação, Saúde, Cultura, Economia Criativa, 
Justiça e Cidadania, Esporte e lazer e pela Habitação por meio da CDHU.

Serviços que serão oferecidos

As unidades oferecerão atendimento de justiça e cidadania por meio do Programa 
“São Paulo Contra o Racismo”, instituído pela Lei nº 14187/2010; atendimento 
de saúde da população negra; ensino da história e cultura afro-brasileira, oficinas 
culturais e culinárias negras; cursos de gestão aos profissionais de salões de beleza 
negra, moda e artesanato afro; workshop, palestras, cursos, treinamentos, reuniões 
e encontros; e exposição de personalidades negras, biblioteca e projeção multimídia.
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ACONTECEU NA CASA AFRO SP

Governo de SP lança “Casa SP Afro Brasil”, para promoção da equidade racial

O Governador João Doria ao lado do Secretário de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi e do Secretário-Executivo do Centro de Equidade Racial, Ivan Lima, 
lançou a Casa SP Afro Brasil. O projeto vai oferecer espaços de multiuso para o 
desenvolvimento regional e socioeconômico da população negra paulista. O anúncio 
foi feito durante o Fórum SP Afro Brasil 2021 que contou com a presença de 
Secretários Estaduais, Prefeitos e Sociedade Civil. O investimento do Estado será de 
R$ 7,4 milhões na primeira fase do projeto que prevê a construção de dez unidades.
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O que é?

Poeira, lama, buracos e pedras soltas trazem transtorno, danos e até acidentes. As 
ruas de terra espalhadas pelo estado receberão investimento inédito do Governo do 
Estado de São Paulo. O Programa Nossa Rua, lançado em agosto de 2021, anunciou 
R$ 200 milhões em pavimentação asfáltica de vias urbanas de terra.

O Nossa Rua garantirá conforto, segurança, valorização dos imóveis, inclusão social 
e qualidade de vida para a população paulista que vive em municípios com estas vias. 
A falta de pavimentação em ruas e avenidas ainda dificulta a implantação de serviços 
essenciais, a acessibilidade, traz problemas respiratórios com a poeira em dias secos 
e de sol, além da lama em dias de chuva.

Inovador

O Programa contará com a aplicação igualitária em obras de pavimentação asfáltica. 
Pela proposta, cada cidade beneficiada terá que investir valor equivalente ao repasse 
estadual. O investimento poderá beneficiar todos os municípios paulistas que 
aderiram ao programa.

Balanço

De acordo com o sistema de demandas da Subsecretaria de Convênios com 
Municípios, que registra todas as solicitações e pedidos de infraestrutura urbana das 
prefeituras, constam 273 solicitações municipais inseridas para este fim e somam R$ 
365 milhões em investimento. Estes recursos já foram autorizados pelo Governador 
João Doria no anuncio do pacote municipalista, com investimento superior a R$ 1,9 
bilhão.

Os convênios foram autorizados e aguardam projeto executivo das Prefeituras para 
análise técnica da Subsecretaria. Com o parecer técnico favorável e sem dificuldades 
dos municípios todos os recursos estão garantidos, uma vez que as demandas 
municipais superaram os investimentos iniciais previstos e foram atendidas nessa 
reivindicação. Cerca de 300 municípios aderiam o programa, 20 projetos já foram 
aprovados e assinaram convênios.
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ACONTECEU NO NOSSA RUA

SP anuncia investimentos de R$ 11,6 milhões em infraestrutura urbana nas Regiões 
de Barretos e Ribeirão Preto

Em agenda nas regiões de Barretos e Ribeirão Preto, o Vice-governador e Secretário 
de Governo, Rodrigo Garcia, anunciou recursos em infraestrutura urbana para seus 
municípios. Ele autorizou a formalização de convênios entre a SDR e as Prefeituras 
de Barretos, Bebedouro, Pirangi e Cravinhos. Ao todo, o Governo de SP investirá R$ 
11,6 milhões nas cidades. No âmbito do programa Nossa Rua, Barretos receberá verba 
de R$ 6 milhões para obras de pavimentação asfáltica. Em Cravinhos o investimento 
será em R$ 3,8 milhões.

Nossa Rua anuncia R$ 7,5 milhões para Jaguariúna

O Governador João Doria anunciou R$ 7,5 milhões para pavimentação asfáltica de 
vias urbanas de terra da cidade.

Doria autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Regional a tomar providências 
visando à celebração de convênio com a Prefeitura de Jaguariúna. O valor de R$ 7,5 
milhões será repassado por meio do Programa Nossa Rua, destinado à pavimentação 
asfáltica de diversas vias urbanas de terra da cidade.

O Programa Nossa Rua é uma parceria inédita entre o Governo Estadual e os 
municípios paulistas para a aplicação igualitária em obras de pavimentação asfáltica. 
Pela proposta, cada cidade beneficiada investirá valor equivalente ao repasse 
estadual.
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O que é?

A Plataforma Municípios em Rede é um espaço digital de formação e capacitação 
de servidores públicos na execução das políticas públicas regionais e locais 
compartilhadas. Originalmente visando a interação entre os participantes do curso 
de Gestão de Recursos Públicos, disponibilizando conteúdos aos alunos, a plataforma 
hoje tem por objetivo fortalecer a cooperação Estado-Municípios, disponibilizando 
conteúdos de interesse das administrações por meio de Cursos a Distância, Talk 
Shows, Govcasts, realizando Seminários Regionais e divulgando ações e notícias da 
SDR. 

Objetivos específicos

Em particular, pretende promover a reflexão sobre a gestão municipal em temas 
relacionados a:

a) enfrentamento da pandemia de Covid-19;
b) questões da Juventude; 
c) desenvolvimento local e regional;
d) melhoria da qualidade dos serviços públicos;
e) desestatização, concessões e parcerias público-privadas;
f) convênios entre Estado e Municípios;
g) atuação adequada e legal durante o ano eleitoral; 
h) prestação de contas no final de mandato e informações para a transição de governo; 
i) planejamento de governo e elaboração do PPA; 
j) outros assuntos de interesse em ações compartilhadas entre Estado e Municípios 

Quais os municípios que podem participar: Todos os 645 Municípios, aberto para 
todos interessados que se cadastrarem.

Público-alvo

Os gestores de Prefeituras, inclusive Vereadores e Prefeitos, que queiram se capacitar, 
aprofundar sua formação e se atualizar para melhorar a gestão municipal.

MUNICÍPIOS 
EM REDE

Índice



145

Município

São Paulo
São Paulo
Araçatuba
São Carlos
Ribeirão Preto
Marília
Presidente Prudente
São José do Rio Preto
Franca
Bauru
Registro
São Jose dos Campos
Campinas
Sorocaba
São Paulo

Inscritos

43
39
21
14
22
28
44
25
16
44
28
33
41
38
44

Total

Período

11 de janeiro a 9 de fevereiro de 2019
16 de maio a 6 de junho de 2019
29 de maio a 26 de junho de 2019
29 de maio a 26 de junho de 2019
29 de maio a 26 de junho de 2019
29 de maio a 26 de junho de 2019
3 de maio a 27 de junho de 2019
3 de maio a 27 de junho de 2019
3 de maio a 27 de junho de 2019
3 de maio a 27 de junho de 2019
4 de junho a 2 de julho de 2019
3 a 31 de julho de 2019
3 a 31 de julho de 2019
3 a 31 de julho de 2019
4 de julho a 1º de agosto de 2019

480

Ainda nesse ano, foram realizados 15 Seminários Regionais, tendo 1.451 participantes 
de 337 municípios do Estado, cobrindo todas as Regiões Administrativas, assim 
distribuídos:

Município sede
do seminário

Catanduva 
Lençóis Paulista 
São Carlos 
Assis 
Dracena
Andradina 
Colina 
Orlândia 
Sertãozinho 
Itu 
Itapeva 
Iguape
Praia Grande 
Taubaté 
Piracicaba

Número de
participantes

163
111
100
68

143
91

160
28
39
68
83
74
55

119
149

Total

Data

05 de agosto de 2019
06 de agosto de 2019
07 de agosto de 2019
08 de agosto de 2019
09 de agosto de 2019
10 de agosto de 2019
11 de agosto de 2019
12 de agosto de 2019
13 de agosto de 2019
14 de agosto de 2019
15 de agosto de 2019
16 de agosto de 2019
17 de agosto de 2019
18 de agosto de 2019
19 de agosto de 2019

1.451

Ações desenvolvidas durante os anos de 2020, 2021 e 2022

Durante os anos de 2020, 2021 e 2022 deu-se continuidade às atividades de 
capacitação, privilegiando as atividades digitais, em função da pandemia da Covid-19. 
Assim foram desenvolvidas as seguintes modalidades de capacitação, disponíveis na 
Plataforma Municípios em Rede
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Cursos a Distância

Curso on line utilizando recursos os tecnológicos disponíveis de ferramentas de 
internet para promoção do aprendizado, com atividades de reforço e mecanismos de 
colaboração entre participantes e fóruns de discussão para assegurar a participação 
do público. Inclui documentos e textos para formação de acervo, procurando atingir 
servidores municipais de prefeituras. Os participantes são previamente matriculados 
e fazem jus a certificado de participação depois de adequada avaliação. Foram 
desenvolvidos os seguintes cursos, atingindo um total de 421 alunos concluintes no 
período.

Transição de Governo Municipal

Políticas Públicas para Juventude

Planejamento e Desenvolvimento Regional 

Consórcios Públicos

Melhorias na Gestão de Receitas Municipais

Período

30 de novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021

10 de maio a 22 de julho de 2021

12 de abril a 2 de julho de 2021

3 de maio a 21 de agosto de 2021

10 de novembro de 2021 a 21 de março de 2022

Govcasts

Compõem-se de vídeos com entrevistas e reportagens sobre temas de interesse 
municipal e regional que propiciam o aprendizado e a busca de soluções. São 
acessados e visualizados na Plataforma.

Convênios entre Municípios e a SDR - Formalização e 
Celebração

Convênios entre Municípios e a SDR - Prestação de 
Contas e Encerramento

Desestatização e Bens Públicos Municipais: o caso do 
Ibirapuera + 5 parques

Experiências Internacionais de Regionalização

Agenda 2030 da ONU e Desafios Regionais

Disponibilizado a partir de

15 de março de 2021

20 de abril de 2021

14 de julho de 2021

25 de novembro de 2021

Previsto p/ 8 de março de 2022

Talk Shows

São programas de entrevistas e debates trabalhados por especialistas em suas 
diversas dimensões, para ser transmitido on time com interação simultânea, incluindo 
documentos e textos para formação de acervo sobre os temas abordados. Com 
duração de 60 minutos pode ser acessado pela Plataforma Municípios em Rede.

Região Metropolitana de Campinas 

Região Metropolitana de Sorocaba 

Realizado em

18 de novembro de 2021

22 de novembro de 2021
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ACONTECEU NO MUNICÍPIOS EM REDE

Desenvolvimento Regional oferece cursos em planejamento, desenvolvimento e 
formação de consórcios para as Prefeituras Paulistas 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional convida os Prefeitos de SP e suas equipes 
estratégicas a participarem dos cursos em linha oferecidos na  Plataforma Municípios 
em Rede. Os cursos contemplam o planejamento e o desenvolvimento regional e 
também os consórcios públicos.

Organizados em formato on-line, o conteúdo permitirá ao gestor público “identificar 
as tendências de gestão que fortalecem as políticas locais voltadas às articulações 
de âmbito regional”.

Cada um dos 645 municípios paulistas terá três vagas disponíveis para cada um 
dos dois cursos ofertados. Os cursos estão voltados ao fortalecimento funcional da 
equipe de gestão municipal, tanto no quer diz respeito ao planejamento local como 
na solução de problemas envolvendo um grupo de municípios, problemas comuns a 
todos, por meio de consócios. 

Vídeos sobre “Desestatização e Bens Públicos” serão transmitidos pelo 
Desenvolvimento Regional 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), por meio da 
plataforma Municípios em Rede, disponibilizou uma série de vídeos 
com o tema “Desestatização e Bens Públicos”. Cinco deles serão 
disponibilizados no espaço digital.
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O que é?

O Desenvolve Municípios é uma parceria entre as Secretarias da Fazenda e 
Planejamento e Desenvolvimento Regional com o banco Desenvolve SP para 
fomentar ações de crescimento econômico em todo o estado. O programa 
garantirá que as prefeituras tenham acesso a crédito com custo efetivo subsidiado, 
estimulando a retomada econômica e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade de 
vida da população. Por meio do programa que oferecerá condições especiais de juros 
e prazos, as cidades poderão financiar serviços de pavimentação, recapeamento 
e iluminação pública, sem prejudicar as finanças locais. Na primeira iniciativa, o 
Governo de SP destinará R$ 1 bilhão em financiamentos com condições especiais e 
juros subsidiados, para que as prefeituras possam implantar novos projetos na área 
de infraestrutura urbana.

A quem se destina

Todas as cidades com populações a partir de 50 mil habitantes

Quais as condições de financiamento

8 anos de prazo, com 2 anos de carência e juros de Selic + 3% ao ano. Com a 
equalização realizada pelo Governo do Estado, as prefeituras terão acesso a uma 
linha com os melhores juros do mercado.

O Programa Desenvolve Municípios contará com a avaliação prévia da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, que receberá as demandas apresentadas pelas prefeituras. 
O Desenvolve SP realizará a análise de crédito e recebimento da documentação. 
Aprovado, o recurso será repassado para a obra ou aquisição pretendida.

Acesso a crédito

O Desenvolve Municípios garantirá que as prefeituras tenham acesso a crédito com 
custo efetivo subsidiado, estimulando a retomada econômica e, ao mesmo tempo, 
melhorando a qualidade de vida da população. Por meio do programa que oferecerá 
condições especiais de juro e prazos, as cidades poderão financiar serviços de 
pavimentação, recapeamento e iluminação pública, sem prejudicar as finanças locais.

Como solicitar

DESENVOLVE 
MUNICÍPIOS
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Valor disponibilizado pelo do Estado

R$ 1 bilhão em créditos.

Subsídios

O Governo de SP investirá R$ 100 milhões em subsídios, ou seja, a fundo perdido, 
para que seja disponibilizada a menor taxa do Brasil. São Paulo oferece então dinheiro 
a juro barato para infraestrutura nas médias e grandes cidades, completando assim 
um ciclo no apoio às demandas colocadas pelos municípios.

Crédito para novas frotas e saneamento

O Desenvolve SP disponibiliza também outras duas linhas com juros subsidiados 
aos municípios, para financiamento de estruturas de coleta e tratamento de esgoto 
e para compra de veículos e tratores, todas com juros equalizados pelo Governo do 
Estado.

Pela Linha Frota Nova (LFN), é possível financiar aquisição de máquinas, equipamentos 
e veículos novos. Taxa: Juros zero* + IPCA , Prazo de até 72 meses , Carência de até 
6 meses, Pleitos de até R$ 500 mil por município. *Equalização de juros de 9,5% ao 
ano pelo Governo do Estado

A Linha Água Limpa (LAL) financia melhorias em coleta e tratamento de esgoto.

Taxa

Juros zero (*), Prazo: até 120 meses, Carência de até 24 meses, Pleitos de até R$ 5 
milhões por município. * Equalização de juros e correção monetária de 3% + SELIC.

ACONTECEU NO DESENVOLVE MUNICÍPIOS

Programa Desenvolve Municípios terá R$ 1 bilhão em linhas de crédito com juros 
subsidiados pelo Estado 

No Palácio dos Bandeirantes, o Governador João Doria e o Secretário de 
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, lançaram as primeiras ações do Programa 
Desenvolve Municípios, parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional 
(SDR), Secretaria da Fazenda e o banco Desenvolve SP, que abrange obras de 
pavimentação, recapeamento e iluminação pública, entre outras, em prol das cidades 
paulistas. Serão disponibilizados R$ 1 bilhão, com juros equalizados pelo Governo do 
Estado.
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Fundo Metropolitano de Financiamento de Investimento

O que é?

O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI foi instituído 
pelo Governo do Estado de São Paulo, em 1974. Iniciou suas operações em 1977, com 
a finalidade de financiar e investir em projetos de interesse da Região Metropolitana 
de São Paulo - RMSP, integrada por 39 Municípios, inclusive a Capital. Atuando de 
forma ininterrupta, atualmente tem como Agente Promotor e Técnico a Secretaria 
de Desenvolvimento Regional - SDR, à qual está vinculado. Conta, ainda, em sua 
estrutura, com a Secretaria Executiva do Conselho de Orientação, colegiado que 
supervisiona e coordena suas operações, e o Agente Financeiro – hoje, o Banco do 
Brasil. 

Os projetos executados com recursos do FUMEFI devem ser, obrigatoriamente, 
de interesse metropolitano. Isso garante que os recursos do Governo do Estado, 
liberados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, não atendam unicamente 
aos interesses locais de cada município. Para tanto, o Agente Técnico deve expedir a 
Certificação de Conformidade do Projeto com os Planos e Diretrizes de Planejamento 
Estabelecidos para a RMSP.

Nos últimos 26 anos foram contemplados, por meio de contratos, projetos em áreas 
de sistema viário, saneamento e desenvolvimento urbano, com destaque para: 
pavimentação, envolvendo drenagem, guias, sarjetas, urbanização e sinalização 
viária; iluminação pública; programas de aquisições de equipamentos; canalização 
de córregos; construção de piscinões; implantação e remodelação de parques; 
construção de terminais rodoviários, acessos, rotatórias, dentre outros. 

FUMEFI

FUMEFI
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Como funciona

Em 1978, a Lei de Zoneamento Industrial Metropolitano instituiu a Compensação 
Financeira, estabelecendo um cálculo que leva em conta o repasse per capita de ICMS 
do Estado aos Municípios da RMSP, de modo a minimizar as diferenças regionais. 
Desta forma, os Municípios situados abaixo da metade da média na região, de geração 
de ICMS, são nivelados a esse patamar mínimo. Desde então, a Compensação é 
repassada pelo FUMEFI às prefeituras municipais beneficiárias. O cálculo expresso 
na Lei Nº 1817, de 1978, é a base para as definições dos Municípios beneficiários 
da Compensação Financeira e dos valores correspondentes às suas participações, 
formando o Plano de Aplicação do FUMEFI, para cada exercício.

Os recursos direcionados anualmente são calculados por meio de um índice 
composto pela população de cada um dos Municípios da Região, dada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo repasse anual de ICMS, 
dado pela Secretaria da Fazenda (Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação). 

Seguindo a premissa do Governo do Estado de trabalhar para aqueles que mais 
necessitam, sobretudo, de recursos para investimentos, a compensação financeira 
promoveu melhores condições de vida à população e colaborou com a redução das 
desigualdades nesses Municípios.

Balanço

Durante a atual gestão do governo paulista, o FUMEFI atendeu a 19 municípios, 
perfazendo um investimento da ordem de R$ 125 milhões, distribuídos por 53 
empreendimentos, formalizados em 51 novos contratos e aditamentos. Há duas 
iniciativas com providências em andamento, para contratação. Os empreendimentos 
contratados envolvem 28 obras concluídas no período; 4, em andamento: 5, 
pontualmente paralisadas; 2 a iniciar e 12 a licitar pelas Prefeituras.

Integrando os 53 empreendimentos contemplados com recursos desta gestão, 
destacam-se, em 2021, os projetos novos aprovados hoje, em número de 11, 
com recursos decorrentes de remanejamentos internos, atingindo o montante de 
R$ 38 milhões. Desses, 9 foram contratados e 2 aguardam providências finais das 
Prefeituras, para suas contratações.

Foram contemplados com  os recursos para a execução de novos projetos os 
municípios de Biritiba Mirim, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, 
Itaquaquecetuba, Juquitiba, Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus, Rio Grande da Serra 
e São Lourenço da Serra, que receberão esses recursos para infraestrutura urbana, 
representando, hoje 11 novas obras na Região Metropolitana de São Paulo.
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ACONTECEU NO FUMEFI

Governo de SP libera R$ 22 milhões para municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo 

O Governador João Doria e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco 
Vinholi, apresentaram, no Palácio dos Bandeirantes, o Plano de Aplicação de 
recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI), 
para novos projetos de 2021, quando foram disponibilizados R$ 22 milhões para 
dez empreendimentos a executar, que, somados aos R$ 37 milhões aplicados para a 
consecução de outras obras, em andamento, totalizam R$ 59 milhões em recursos 
orçamentários destinados para a Região Metropolitana de São Paulo.

Governo do Estado entrega reurbanização do Parque dos Paturis, em Carapicuíba 

O Governo do Estado de São Paulo entregou a reurbanização do Parque dos Paturis, 
localizado no município de Carapicuíba. A inauguração foi realizada por meio de 
cerimônia online com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura e contou com 
a participação do Secretário Executivo do Fundo de Financiamento e Investimento 
(FUMEFI), Vivaldo Filho.

O Governo do Estado investiu R$ 3,4 milhões por meio do FUMEFI, com contrapartida 
de R$ 25 mil da Prefeitura. A obra é uma reurbanização do Parque dos Paturis, 
contemplando a implantação da entrada principal (administração e sanitários), 
fechamento com grades e portões, pista de caminhada e ciclovia. O espaço conta 
com aproximadamente 250.000m² e destes, 140.000m² foram reurbanizados. O 
Parque está localizado próximo ao Rodoanel Mário Covas, ao conjunto da COHAB 
de Carapicuíba e à Estação General Miguel Costa, da CPTM-Linha Rubi. A obra 
beneficiará a população local e dos municípios vizinhos, trazendo melhores condições 
de esporte e lazer para a comunidade.
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Com recursos do Governo do Estado, Franco da Rocha implanta novo terminal 
rodoviário 

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha inaugurou o Terminal Rodoviário Oeste, 
construído com recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento 
– FUMEFI, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional. O investimento foi 
de R$ 2,24 milhões. O governador João Doria, o secretário Marco Vinholi e o prefeito 
Francisco Daniel participaram do evento.

O novo terminal oeste de Franco da Rocha receberá diversas linhas de ônibus e 
atenderá passageiros do município e do entorno. Já para o município de Francisco 
Morato o Governador João Doria e o Secretário Vinholi realizaram o descerramento 
de placa de instalação das escadas rolantes, oficializando a inauguração da obra 
de acesso ao Terminal Rodoviário Urbano Leste. O investimento total foi de R$ 
1,56 milhão, sendo R$ 1,36 milhão pelo Fundo Metropolitano de Financiamento 
e Investimento (FUMEFI), órgão vinculado a Pasta de Desenvolvimento Regional e 
contrapartida da Prefeitura de R$ 205 mil.
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Vale do Futuro – Marco Aurélio

Vale do Futuro – Ezigomar Pessoa

Pontal 2030 – Marco Pilla

Sudoeste+10 – Maria Cecé Cardoso

Viva o Vale – Ortiz Junior

Parcerias Municipais – Renan Bastianon

Canal Direto - SP + Perto – Léa Zorzette

COORDENADORES 
DE PROGRAMAS
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DIRETORES REGIONAIS

Araçatuba – Laerte Aparecido Rocha
Araraquara – Luís Bedran
Barretos – Manoel Messias Santos Neto
Bauru – Marcelo Fernandes Graziani
Campinas – Alexandre Roberto Seabra Dutra
Franca – Valter Zarzur de Sene
Itapeva – Maria Sebastiana Cecé Cardoso
Marília – Marcos Antônio Elias
Presidente Prudente – Francisco Torturello
Ribeirão Preto – Cláudio Almeida
São José do Rio Preto – Luiz Henrique Fernandes Prado (Coca)
Sorocaba – Marcio Tomazela
Registro – Rogério Rossini de Lima

Também atuaram como Subsecretários de Assuntos Metropolitanos Marcos Campagnone e Solange Freitas.

SP + Consórcios e Desenvolve Municípios  – Rafael Goffi

Cidades Inteligentes – Igor Cunha

Convênios – Ivani Vicentini

Casa da Juventude – Luis Oliveira

Casa da Mulher – Anna Beatriz Sampaio

Qualivida – Rubens Cury

Centro de Equidade e Casa SP Afro Brasil – Ivan Lima

Nossa Rua – Marco Vinholi

Nova Regionalização – Jesse James Latance

Municípios em Rede – Fernando Montoro

FUMEFI – Vivaldo Filho
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GABINETE
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500 – 1º andar – sala 159
CEP 05650-905 – São Paulo – SP
Fone: (11) 2193-8500

ATENDIMENTO
Palácio Clóvis Ribeiro – Avenida Rangel Pestana, 300 – Centro
CEP 01017-911 – São Paulo – SP
Fones: (11) 3204-4066 / (11) 3204-4409 / (11) 3204-4430
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