
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

1) Ampliar CENTRAIS DE PENAS ALTERNATIVAS (hoje em torno de 27), utilizar essa mão de obra 
para atividades de acordo com suas habilidades pessoais e formação, tanto nos órgãos da adm direta, 
Indireta, ou terceito setor conveniada.  
 
2) AUMENTO NO NÚMERO DE PRESIDIOS: Sabemos que muitos municípios não querem receber novas 
prisões sob a alegação que  em tese aumentaria a violência: Proposta: Que os presos trabalhem e 
recebam PARTE DO SALARIO em créditos que só poderiam ser gastos no mercado local. E mais, que 
todos os insumos utilizados nesses presídios fossem adquiridos também do comercio local, se possível 
de forma pulverizada. Verba para construção: FEDERAL(já existente)  
 
 
3) LABORTERAPIA, estimulando que microempresas se instalem dentro dos complexos prisionais para 
ali produzirem. Sobre os produtos ou serviços produzidos poderia haver redução no ICMS.  
 
4) MODERNIZAÇÃO e ampliação da infraestrutura de segurança, scanners corporais e detectores de 
metal de alta sensibilidade.  
 
5) SEPARAÇÃO dos presos pelo grau periculosidade e pelo tipo de crime que cometeram. 

 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

6)  MENORES TAXAS NO FEAP - Fundo De Expansão Do Agronegócio Paulista –FEAP. Com o 
objetivo de melhorar a produtividade e competitividade dos produtos agropecuários, praticaremos através 
do novo Banespa, taxa de juros de 0 a 1,5% ao ano.   

7) COMPRA AGRICULTURA FAMILIAR. PPAIS - Programa Paulista Da Agricultura De Interesse 
Social . Parceria com hospitais, escolas e presídios para que pelo menos 45% do orçamento destinado à 
compra de alimentos seja gasto com produtos de agricultura familiar. Imediato, de acordo com os 
vencimentos dos contratos atuais. 

8) ENERGIA: Estimulo a produção de energia solar e biocombustíveis para uso proprio – 
Subsidiado a juros zero pelo Novo Banespa 

9) Amplificar a cobertura dos seguros para o agronegócio, especialmente para perda de safra , através 
da Cosesp. 

10) Aproximar a pesquisa científica da produção, trazendo a tecnologia de criação de aplicativos para os 
institutos: Agronômico (IAC); o Biológico (IB); de Economia Agrícola (IEA); de Pesca (IP); de Tecnologia 
dos Alimentos (Ital) e de Zootecnia (IZ)) através da usina de startups gerando soluções especificas 
para cada área da atuação estatal.  

11) Lançar edital de PPP (compilance) de linhas férreas para transporte de carga e seu escoamento 
através dos portos, aeroportos,  
 

 
CASA CIVIL 

A Casa Civil é responsável pela articulação do trabalho das secretarias estaduais na elaboração e execução das políticas públicas, 
além da apresentação e coordenação da aprovação de projetos de lei na Assembleia Legislativa e no relacionamento do governo 
com as prefeituras, o governo federal e o Congresso Nacional. 



12) BIG DATA DO ESTADO com dados reunidos do Estado e aqueles financiados com os recursos do 
Estado. Irá centralizar todos os dados estatísticos e índices para a formulação de decisões e 
reconhecimento de tendências e será o núcleo de fiscalização e resultados efetivos dos programas 
descentralizados.  
 
13) OUVIDORIA AM/FM – parceria entre rádios que na sua função de utilidade pública irão repassar as 
demandas dos ouvintes (desde que de competência do estado na resolução) e cobrará o posicionamento 
da administração pública, que por sua vez ira responder em prazo razoável. 
 
14) RESOLVESP - Aplicativos de denúncias online, onde por palavras chave a reclamação será 
direcionada ao setor competente rapidamente.  
 
15) Centro de Compliance do Estado de são Paulo: um dos grandes gargalos para investimentos no 
estado de SP, especialmente em infraestrutura, é a insegurança jurídica especialmente no que tange á 
judicialização de editais, licitações e obras.  Para tentar diminuir esses efeitos e atrair investimentos, 
pretendemos criar o centro de compliance que reunirá membros do executivo, procuradoria estadual, 
legislativo, judiciário, mp e órgãos de controle, além de órgãos Técnicos competentes para avaliação da 
viabilidade da obra, e que participarão da montagem do edital e de futuros contratos para adequações já 
no seu nascedouro, diminuindo os riscos de potenciais danos aos empresários que colocarem dinheiro em 
obras públicas. Obra publica parada gera gasto e ineficiência.  
 
16) ADMDIGITAL: Diminuição em 30% do uso de papel na administração publica estadual em 4 anos. 
Processos e procedimentos digitais. 
 
17) PROJETO ESTAMOS JUNTOS: O governador visitará nos finais de semana cidades ou grupo de 
cidades de modo que durante o mandato o governador estará presente em todos os municípios do estado 
de são Paulo para programação especifica e ouvir as pautas da população e governos locais. 
 
18) CRIACAO DO NOVO BANESPA que será o catalizador máximo das atividades estatais, subsidiando 
o juros baixos para fomentar setores estatais e diminuindo os encargos dos serviços da divida publica. 
 
19) AUDITORIA TOTAL:  
a) nas obras do estado para apurar a viabilidade e estagio,  
b) nas contas e contratos (cessão, concessões, permissões, compras, vendas)  
c) Nas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Institutos e na Gestão Descentralizada (Ongs, Oscs, 
entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos) 
 
20) REPOSICIONAMENTO E POSSIBILIDADE DE VENDA PRIVATIZACOES dos organinsmos estatais 
não Vitais para Estado. 
 
21) INTEGRASP Transferência de Tecnologia aos Municípios e Integração De Sistemas de Gestão 
Estadual 
 
22) PACTO PELO POVO PAULISTA (Todos os representes dos Estado: Prefeitos, Deputados, 
Senadores, E Judiciário para atuar em na Repactuação Federativa Tributaria - Da Forma De 
Financiamento Do Estado (Matéria Nacional).  
 
23) ESTATUTO DO POVO PAULISTA com diretrizes para 20 anos, e com gatilhos orçamentários para 
conclusão das metas 

 
CASA MILITAR 
 
24) SEGURO CONTRA CALAMIDADES PUBLICAS para a população do estado, seguro este viabilizado 
pela Cosesp ou Banesp que visa uma indenização básica de 5.000 reais para reembolso de despesas 
emergenciais custeado por valor cobrado na conta de luz 



 
25) FORMACAO ORGANIZACIONAL CONTINUADA: Formação para os Jovens de 15 a 18 anos, com 1 
ano de duração, em que serão ministradas aulas teóricas e práticas de Primeiros Socorros, Organização, 
Metodologia e Liderança  para auxilio das forcas estatais em Grandes Eventos, em caso de calamidades 
ou eventos em que o Estado entenda necessário. 
 
26) ESTIMULO a Guarda Mirim, ao Bombeiro Mirim e ao Escotismo no Estado de São Paulo 
 

 
 
CULTURA 
 
27) CENTRO DE POPULAR DO AUDIOVISUAL – CPAV Criação em parceria com os municípios (645) o 
CPAV centro de produção áudio visual consiste em aquisição de equipamentos e montagem de estúdio 
para gravação de curtas metragens, gravação de músicas e clipes para veiculação nas mídias digitais. 
Será montado nas unidades escolares estaduais e proporcionalmente áo tamanho do Município.   
 
28) AMPLIAÇÃO dos projetos Guri e Fabrica de Cultura em parceria com os municípios, para gerar o 
fortalecimento de cultura local. 
 
29) PROJETO 12X24: Promoção do circuito festivais estaduais: cada mês do anos impares serão 
reservados as finais de festivais de ramos da cultura: musica, filme, etc... 
 
30) CULTURA NO ESTADO aos finais de semana com ongs e voluntários cadastrados gerar cultura nos 
equipamentos públicos do Estado. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
31) USINA DE STARTUPS , que é um hub de inovação voltada a produção de tecnologia para áreas 
específicas da atuação estatal, como por exemplo área ligada a saúde, ao Agronegócio, segurança pública 
etc, que tem em comum redução de custos e aumento da produtividade gerando uma melhor eficiência 
administrativa. 
 
32) FEIRAS DE TECNOLOGIA REGIONALIZADAS nas 10 Mesoregioes do Estado de São Paulo, com 
inspiração na Campus Party estimulando a Inovação, Criatividade, Ciências,  Empreendedorismo e 
Universo Digital. 
 
33) OLIMPIADA TECNOLÓGICA, em nível médio e pró cujas etapas serão realizadas nas feiras regionais 
de tecnologia.  O tema será proposto pela organização e buscara solucionar problemas do cotidiano das 
cidades, regiões e estado.  
 
34) HACKATHON para soluções Estatais  
 
35) REMODELAR e ampliar em 25% parte dos Cursos das FATECs e ETECs com vistas às Profissões 
do Futuro. (Design Gráfico, Ilustração, Direção de Criação Digita,l Mobile App Design, User Experience 
Design – UX, Design de Interiores  Visualização Arquitetônica, Cenografia Design, Edição de Filmes, 
Roteiro, Analistas de machine learning, Especialista em automação residencial, Especialista em clouding. 
Desenvolvedores full-stack, Cientista de dados, etc...) 
 
 
36) CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE GAME NAS ETECs e FATECs ( Artistas 2D / Concept Artist, 
Artistas 3D, Texturizadores 



Artistas técnicos, Designer de interface, Diretor de arte, Game designer, Level designer, Programadores, 
.  
 
 
37) INCUBADORA E ACELERADORA DE EMPRESAS em parceria com o terceiro setor, de forma a 
estimular a criação, inovação e fortalecimento de novas empresas do ramo de tecnologia.  
 
38) INTEGRA SP integração dos sistemas de informação entre municípios e estado 
 
39) INFRASP – Ampliação, de infraestrutura tecnológica dos municípios  (ampliação da cobertura de 
internet instalação de antenas, fibra ótica, espaço em satélite, etc), através da PRODESP 
 
40) APLICATIVO “NA MAO” Todos os servicos que o estado oferece na palma da mão, por meio de 
apenas 1 aplicativo. 
 
41) 15 COWORKINGS PÚBLICOS, espaços pensados e desenvolvidos para pequenas empresas, 
profissionais freelancers, startups e autônomos se relacionam entre si, com seus fornecedores e clientes. 
 
42) AUMENTO EM NO MINIMO 50% (TECNOLOGIAS) UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – UNIVESP, atualmente 16.780 vagas. 
 
43) INVESTE SP E VIA RÁPIDA, Mantidas e ampliada 
 
44) RECONHECIMENTO ESTATAL DOS eSPORTS. Pretendemos o fortalecimento dos jogos regionais 
e abertos do interior mas também pretendemos criar ligas estaduais de eSports como LoL, CS, StarCraft, 
etc 
 
45) PIA – Programa de Instalação de antenas- Programa que visa a facilitação e estimulo de antenas 
de transmissão de dados em áreas públicas. 

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
46) DEMOCRATIZAÇÃO DE INTERNET Básica: Sinal básico de internet de forma gratuita 
 
47) DEMOCRATIZACAO DE SMARTFONE acreditamos que esse será o grande elo de ligação entre o 
cidadão e o Estado. Todas as políticas públicas deverão estar presentes também através de aplicativos e 
através dessa interação será possível criar soluções mais rápidas e baratas para os problemas da 
população. 
 
48) PROGRAMA PASSO A PASSO iniciar um novo ciclo na vida das pessoas que necessitam do apoio 
do Estado: Nivelamento da escolaridade básica, socialização através do esporte, estagio nos órgãos do 
estado na área em que deseja seguir. Temos que propiciar condições de dignidade para que as pessoas 
possam a partir daí se qualificar. Agir em estrita parceria com os municípios. 
 
49) RECOMEÇO: mapeamento e tratamento multidisciplinar nas Cracolândia espalhadas pelo estado 
fortalecendo os vínculos familiares 
 
50) TODOS JUNTOS, auditar e organizar as entidades do terceiro setor e voluntariado para agirem além 
de propósitos, com diretrizes do Estado, todos em conjunto por uma SP melhor 
 

MELHOR IDADE:  
 
51) CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO: Fortalecimento junto aos municípios dos centros de 
atendimento dos idosos, que será um polo estadual de difusão de ações de voltadas esporte, lazer, cultura, 
qualificação e demais políticas públicas voltadas ao idoso. 



 
52) CRIAÇÃO DE CENTROS GERIATRICOS DE REFERENCIA: Promoção da saúde e reforço da 
atenção primária, com acompanhamento médico contínuo e focado no indivíduo, não na doença, são 
receitas para os setores público e privado. 
 
53) PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR que tem como objetivo a promoção do bem estar do idoso, 
bem como com casas de repouso e asilos. 
 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

54) MANUTENCAO das Redes Lucy Montoro, Time São Paulo Paraolímpico e Centro De Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro  

55) REGULAMENTAR, no que tange ao Estado, da Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei nº 13.146, de 6 
de julho de 2015), 

56) FORTALECER o Conselho Estadual Da Pessoa Com Deficiência e maior participação do das 
entidades de defesa da pessoa com deficiência na elaboração de políticas públicas 

57) PARCERIA com as entidades do terceiro setor que atendem deficiências especificas. Iremos mapear 
as entidades que realizam atendimento e agrupar as mesmas incentivando o trabalho em rede. 

EDUCAÇÃO 
 
58) IPP - Identificação Precoce das Potencialidades – O aparato estatal, com seu corpo técnico, 
identificará as habilidades inatas do indivíduo de forma precoce, e após identificada dará um sistema de 
apoio e estimulo a essas individualidades. As habilidades inatas bem trabalhadas gerarão engajamento e 
esse engajamento   
 
59) FOCO NA AULA – estudos apontam uma perda de 35% do tempo efetivo de aula por fatores como 
falta de disciplina dos alunos e atividades de outras naturezas realizadas em sala de aula. Isso é 
inadmissível. Iremos fortalecer os regimentos escolares reestabelecendo a autoridade do professor e 
realizando atividades de outra natureza fora do horário de sala de aula. Temos que priorizar o tempo 
pedagógico. 
 
60) OTE – Ocupação Territorial Escolar – Levar o Responsável pelo Aluno para dentro do Equipamento 
Escolar. Teremos, aos finais de semana, atividades voltadas os responsáveis de alunos dentro do 
Equipamento Escolar. 
 
61) MONITORAMENTO TOTAL -  Instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas 
estaduais. 
 
62) CENTRO POPULAR DO AUDIOVISUAL – CPAV o Centro popular do áudio visual consiste em 
aquisição de equipamentos e montagem de estúdio para gravação de curtas metragens, gravação de 
músicas e clipes para veiculação nas mídias digitais. Será montado nas unidades escolares estaduais e 
proporcionalmente ao tamanho do Município.   
 
63) VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES – Recomposição salarial (por perdas inflacionárias) de forma 
gradual e escalonada, mais a inflação do período; programa de capacitação dos professores estaduais 
nas Universidades Estaduais em conteúdo e metodologia, Criação do Cargo Efetivo de Coordenador 
pedagógico, Autonomia financeira da Escola . 
 
64) ESCOLA MAKER – Instalação de 30 escolas Maker ao longo de 4 anos. A Cultura Maker Tem 
Como Princípio O Aprender A Partir De Sua Própria Experiência Prática.  
 



65) LIGUAGEM E ABORDAGEM – Linhas auxiliares de abordagem através de linguagem mais moderna. 
Utilização de games educativos e aulas remotas de reforço em linguagem jovem e dinâmica.  
 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
 
Para que haja emprego é necessário que haja infraestrutura, menores custos, produtos competitivos, 
aumento de negócios, mais empregos. 
 
O Estado necessariamente terá que avançar nesse sentido, propiciando oportunidade de trabalho, geração 
e distribuição de renda. 
 
66) COMPRA DAQUI -  Parte de todas as licitações e futuras contratações do Estado contemplem 
cooperativas, micro e pequenas empresas  especialmente do local onde o serviço será realizado.   
 
67) INCENTIVOS FISCAIS: REVISAO, REPOSICIONAMENTO E FORTALECIMENTO Incentivar 
pontualmente setores da economia que absorvam parte da massa de desempregados, especialmente nas 
seguintes áreas: aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado, programas para 
utilização do crédito acumulado do icms em projetos de investimentos, 1) programa de incentivo ao 
investimento pelo fabricante de veículo automotor (pró-veículo): 2) pró-parques, 3) programa de incentivo  
ao investimento pelo fabricante de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados (pró-
informática): programa de incentivo ao setor ferroviário (pro-trens):  indústria de informática: redução de 
base de cálculo do icms: créditos outorgados: alíquota de 12% nas operações internas regime especial 
simplificado de exportação:  
68)FORTALECIMENTO DA comissão de avaliação da política de desenvolvimento econômico do 
Estado de São Paulo 
 
69) PROJETO UPGRADE incentivar de forma fiscal e material o empreendedorismo apoiado, o setor de 
economia solidária, criativa, colaborativa. Sustentáveis, Empreendedorismo social 
 
70) INFRAESTRUTURA: investimentos: construir estradas, portos, aeroportos, energia elétrica, transporte 
urbano, saneamento, abastecimento de água, abastecimento de energia elétrica e assim por diante. O 
governo amplia a capacidade produtiva investindo. 
 
71) BANESPJUV: Programa de incentivo e financiamento ao jovem que concluiu ensino superior e deseja 
montar seu negócio. 
 
72) CENTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇAO RAPIDA: Cursos de tecnologia com duração de 6 meses 
a 1 ano, em período integral, com o recebimento de bolsa de 1 salário mínimo. Meio Período aulas teóricas 
outro meio período aulas praticas. 
 
73) COWORKING ESTAUAL, ambientes especialmente pensados para o trabalho autônomo, muito 
networking com pessoas de diversas áreas e toda a estrutura para receber o empreendedor. 
 

 
ENERGIA E MINERAÇÃO 
 
74) SOL PARA TODOS: Estimular com programa de compra equipamentos para produção de energia 
solar nos condomínios escolas, industrias, comércios, campo e demais órgãos da administração pública 
bem como nas residências Compra via Banespa a preço subsidiado e prazo longo para pagamento. 
 
75) SIMPLIFICACAO DE PROCESSOS para obtenção de autorização para mineração. Atividade 
mineradora do Estado de São Paulo é basicamente para construção civil deve ter os seus processos 
simplificados  
 
 



ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 
76) FORTALECIMENTO dos Regionais E Abertos Do Interior 
 
77) RECONHECIMENTO ESTATAL dos e sports com a criação de ligas estaduais de lol, cs, etc 
 
78) IMPLANTACAO DOS ESTUDIOS PUBLICOS 
 
79)  BANESPJUV: Programa de incentivo e financiamento ao jovem que concluiu ensino superior e deseja 
montar seu negócio. 
 
80) CENTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇAO RAPIDA: Cursos de tecnologia com duração de 6 meses 
a 1 ano, em período integral, com o recebimento de bolsa de 1 salário mínimo. Meio Período aulas teóricas 
outro meio período aulas praticas. 
 
81) CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE GAME NAS ETECs e FATECs ( Artistas 2D / Concept Artist, 
Artistas 3D, Texturizadores 
Artistas técnicos, Designer de interface, Diretor de arte, Game designer, Level designer, Programadores, 
.  
 
82) REVITALIZAÇÃO de quadras e praças esportivas em parceria com os municípios. 

 
FAZENDA 
 
83) CREDITO TRIBUTÁRIO Sabemos que os três principais tributos do Estado de São Paulo são IPVA, 
ICMS e ITCMD. Então, pode haver a aplicação de uma alíquota redutora do ICMS, que se reverteria em 
crédito tributário para ser abatido no IPVA, estimulando a emissão de notas ficais 
  
84) GUERRA CONTRA A SONEGACAO: Fiscalização eletrônica realizada em parceria com as empresas 
de maquinas de cartão de credito e debito. Muitas vendas e compras, físicas e por meio da internet são 
realizadas sem o devido recolhimento do imposto devido. Deve haver o recolhimento. 
 
85) AUDITORIA NA DIVIDA ATIVA E PASSIVA DO ESTADO 

 
 
 
GOVERNO 
 
86) NOVO BANESPA: São Paulo precisa voltar a investir, precisa avançar com obras de infraestrutura 
para tornar nossas empresas mais competitivas e gerar empregos e renda, precisa ter um banco estadual 
nos moldes do antigo Banespa, desde que bem gerido com uma estrutura leve e tecnológica, para baratear 
os serviços da dívida e fomentar as atividades produtivas no Estado de São Paulo.  
 
87) VALORIZACAO DOS SERVIDORES: 
a) Recomposição parcial e escalonada de perdas inflacionarias, mais inflação do período; 
b) Redução do IPVA para funcionalismo público dentro de uma tabela escalonada e progressiva; 
c) cursos de capacitação nas universidades estaduais; 
d) Descentralização de atendimento dos serviços do Hospital dos Servidores Públicos Estaduais; 
e) Preenchimento de cargos de chefia por servidores de carreira 
f) Modernização das ferramentas de trabalho 
g) proposta de aumento de licença paternidade de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias. 
 
88) FRENTE PELO POVO PAULISTA, composta pelos representantes do Estado de SP, para Discutir 
junto ao Governo Federal as formas de financiamento do Estado; 



 
89) CENTRO DE COMPILANCE E ADMINISTRATIVO , com membros do judiciário, executivo, legislativo, 
mp, defensoria e órgãos de controle para participar do processo de elaboração de editais e demonstrar 
lisura nas contratações públicas e evitar a judicialização excessiva que paralisam investimentos. 
 
90) CENTRAL DO VOLUNTARIADO – Centralizar e Coordenar os serviços voluntários que são oferecidos 
ao estado para  dentro de diretrizes pré estabelecidas 
 
91) CENTRAL DO TERCEIRO SETOR: Estabelecer diretrizes concretas para parcerias com o terceiro 
setor, cobrando resultados concretos das atividades desenvolvidas com recursos públicos. 
  
92) ESTATUTO DO POVO PAULISTA, projeto de lei de iniciativa popular e discutido com todos os setores 
da sociedade com a finalidade de estabelecer diretrizes para os próximos 20 anos, com  gatilhos 
orçamentários/financeiros próprios para sua realização.   
 

HABITAÇÃO 
 
93) PPPP PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS – Parcerias Público-Privadas-Populares para 
aceleração de construção de moradias populares, Estado entra com recursos financeiros para aquisição 
de materiais e equipamentos e responsabilidade técnica, Municípios com as áreas, cujo Gestor Privado 
(cooperativas) com a gestão do recurso e compra de materiais e contratação de técnicos em áreas 
essenciais das construções, população beneficiada entra com a mão de obra geral. Prioridade nos 
condomínios tratamento do esgoto e reuso da agua. primeiro requisito e o tratamento de esgoto. 
 
94) POLITICAS DE FIXAÇÃO POPULACIONAL  - Conjunto de elementos estruturantes que resultem na 
reversão do processo migratório e propicie o desadensamento populacional da região metropolitana que 
já se encontra colapsada. 

 
JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA 
 

95) PROCON ONLINE fortalecimento desta plataforma de resolução administrativa de conflitos, visando a 
celeridade e o desaforamento do judiciário. Estimularemos as atividades de massa a resolverem seus 
conflitos por esta via. 
 
96) RESSARCIMENTO POR DEFEITOS OU FALHAS DOS SERVIÇOS PUBLICOS ESTADUAIS – As 
atividades estatais estão sujeitas ao regime de responsabilidade objetiva e deve indenizar o cidadão que 
comprovadamente foi prejudicada pela falha do serviço público. Essa indenização deve ser garantida de 
forma ágil e sem burocracia. 
 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
 
97) HIDROVIA – Atualização do Mapa Hidroviário do Estado de São Paulo e Estudos Técnicos concretos 
para sua implantação. 
 
98) FERROVIA – Criação do ambiente negocial propicio para a ampliação da malha viária para transporte 
de cargas e de passageiros, destacando-se a composição no núcleo de Compliance e a não participação 
estatal no negócio. 
 
99) CICLOVIAS – Convenio com os municípios para ampliação da malha cicloviária e implantação da 
mesma em locais apropriados, com condições de segurança para o ciclista, motoristas e pedestres 
 
100) MOTO TRANSPORTE (MOTO TAXI) Estudos junto ao Detran sobre a fomento ao Transporte Rápido 
e Barato para trajetos curtos. Transportar o cidadão com agilidade para lugares próximos e especialmente 
ate um modal de transporte de para distancias maiores. Teremos uma maior capilaridade no sistema. 
Auxiliaria no desaforamento de linhas de ônibus e não concorreria com taxistas e motoristas de aplicativos. 



 
101) WIFI E ONIBUS ELETRICOS Aceleração e estimulo a esses processos. Já são realidades no mundo 
e serão do Brasil 
 
102) CONDOMÍNIOS LOGISTICOS – Gerar condições necessárias para implantação de tais condomínios. 
Há grande relevância na custo dos bens produzidos, e além de uma maior integração tecnológica, 
expansão das operações sem mudança de endereço, existe a possibilidade de rateio de custos com 
manutenção, limpeza, segurança e portaria (controle de acesso), utilização de infraestrutura comum, etc, 
o que gera maior competitividade das empresas instaladas e desafoga a infraestrutura urbana 
 
 
103) RETIRADA DE POLOS GERADORES DE TRAFEGO, a retirada, para local apropriado de polos 
geradores de trafego que estão sob a responsabilidade do governo Estadual. Podemos citar como exemplo 
a CEAGESP E RODOVIARIA DO TIETE. 
 
104) INTERLIGACAO PORTO DE SANTOS AEROPORTO, conclusão urgente do trecho leste do 
rodoanel que vai ligar o aeroporto de Guarulhos ao porto de Santos gerando maior economia no transporte 
e consequentemente  maior competitividade dos mesmos. 
 
105) REMODELAÇÃO DO PORTO DE SANTOS, ter uma A CODESP MAIS DINAMICA NA TOMADA DE 
DECISOES é fundamental com vista a desburocratizar processos e ampliar análise técnica na condução 
dos novos projetos. Novas Concessões no Setor Portuário, Novos Acessos ao Porto de Santos, revisão 
do modelo de dragagem portuária serão possíveis com uma maior autonomia administrativa dos Portos. 
Autonomia administrativa para o setor produtiva e rigor fiscalizatório pelo estado.  
 

MEIO AMBIENTE 
 
106) LOGISTICA REVERSA estímulos e fiscalização mais rigorosas das empresas neste processo de 
gestão de resíduos sólidos; 
 
107) FISCALIZACAO NOS POLUIDORES, aumento de quadros para fiscalização de empresas poluidoras 
do meio ambiente. 
 
108) VIGILANCIA 24 TOTAL: Instalação de câmeras em locais conhecidos de descarte irregular de lixo.  
 
109) ADEQUAÇAO DE PARQUES E RESERVAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTATEVEL adequar 
as áreas protegidas e quando possível fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis nesses 
locais para colaborar na manutenção desses espaços. 
 
110) ESTUDO SOBRE A SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS: Com tecnologias modernas e possível identificar 
as reais áreas de proteção ambiental e evitar sobreposição das mesmas. Tudo isso levando-se em conta 
o desenvolvimento sustentável e autonomia administrativa. Onde há sobreposição não se tem um 
responsável direto pela preservação e políticas de utilização sustentável. 
 
CASTRACAO DE ANIMAIS DE ESTIMACAO: Criação de consultórios moveis para mutirão de castração 
de animais de rua  
 

 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 
 

111) ESTATUTO DO POVO PAULISTA: Conjunto de Regras pelos próximos 20 anos, contendo gatilhos 
orçamentários para cada etapa. Lei de Iniciativa popular. Governo fornecera os elementos para o debate 
dos temas com os setores organizados da Sociedade.  de 20 anos para  
 



 
112) BIG DATA: Automação Na Coleta e Analise De Dados Para Identificar Tendenciais Sociais E 
Dimensionar Recursos Materiais E Humanos Para Consecução Dos Objetivos. Tecnologia para identificar 
tendências. Hoje o Estado não identifica a tendência, não dimensiona e atua de forma totalmente identifica 
os fatos e só toma pé quando começam se dar conta quando surgem os problemas  
 
113) RESPONSABILIDADE DIGITAL: Promover um Equilíbrio de regras de forma que as empresas 
digitais contribuíam de uma maneira justa com a sociedade, promovendo movimentos de inovação e 
técnicas para gerar soluções para problemas coletivos.  
 
114) DTR – Dados em Tempo Real: Sinergia do Governamental, que é um sistema complexo: por 
trás de cada sistema complexo criaremos uma rede que define as interações entre as partes. Temos que 
Mapear hubs, conexões, interações dos programas estatais através de métricas, com a tecnologia criando 
sistemas descentralizados e muito mais eficientes, planejando ações e desenvolvendo análise de riscos 
confiáveis. Temos que retomar a noção de causa e efeito para questões complexas e não lineares. 
 
115) PREVIDENCIA: Fim do IPESP, capitalização no banco estadual (novo Banespa) 
 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
 

116) FORTALECIMENTO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PROCURADORIA PAULISTA para atuação 
combativa em demandas coletivas, demandas contra os crimes de organização criminosa, fraude fiscal 
estruturada, lavagem de dinheiro, corrupção 
 
117) PRECATORIOS- Processo de saneamento e certificação eletrônica de origem, pagamento com 
recursos dos depósitos judiciais privados, pagamento de parte em ordem cronológica e parte por quem 
oferecer melhores descontos e condições para o Estado  
 
118) DIVIDA ATIVA – Mapeamento e instrumentos de cobrança e compensação junto aos grandes 
devedores do estado. Estes tem que assumir sua responsabilidade social 
 
119) RESOLUCAO ADM. FALHA NO SERVICOS PUBLICOS - As atividades estatais estão sujeitas ao 
regime de responsabilidade objetiva e deve indenizar o cidadão que comprovadamente foi prejudicada 
pela falha do serviço público. Essa indenização deve ser garantida de forma ágil e sem burocracia. 
 
 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 
 
120) AUDITORIA nos processos de Captação, Distribuição, Coleta e Tratamento de esgoto; 
  
121) AUMENTO na capacidade de captação e armazenamento e interligação dos sistemas de 
armazenamento 
 
122) GESTÃO ESTADUAL dos serviços municipais de agua e esgoto , que estejam deficitários. 
 
123) CAMPANHAS PERMANENTES na economia de água nos processos de indústria, residências e 
comercio e consequente fiscalização. 
 
124) LIXO: Parceria com os governos municipais para criação de pontos de entrega, sistema estadual de 
coleta por cooperativas e reciclagem e geração de emprego e renda 

 
SAÚDE  
 
125) AUDITORIA NAS ENTIDADES GESTORAS (OSCIP , OS, ETC..) 
 



126) REGIONALIZAÇAO AUMENTO DA REDE acelerar o processo de descentralização para o qual já 
existe recursos do BID 
 
127) TECNOLOGIA MELHOR GESTÃO propiciando ações preventivas, analisando em tempo real a 
eficiência dos programas, dimensionando adequadamente a compra de insumos, além da gestão de 
pessoal e controle de vagas. 
 
128) POLITICAS INTEGRATIVAS DO SUS, Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando 
alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades e 
DESENVOLVIMENTO HUMANO.; 
 
129) CARTAO PASP Cartão com chip contendo o prontuário médico e informações relevantes do cidadão. 
Usado em toda rede de atendimento a saúde, farmácias, rede descentralizada de atendimento. 
 
130) CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL, em parceria com faculdades e universidades. 
 
131) CONVENIO COM ENTIDADES PARTICULARES E FILANTROPICAS, para a utilização da 
capacidade ociosa dos mesmos e realização de exames e consultas. 
 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 
132) VALORIZAÇAO DAS FORÇAS DE SEGURAÇA PUBLICA:   
 
a) Recomposição inflacionaria de forma escalonada e aumento de acordo com o índice de inflação;  
b) Implementação no Estado de são Paulo, tão logo aprovada regulamentada pelo governo feral a PEC 
300; 
c) Condomínios Para Forca Publica De Segurança 
 
133) INTEGRACAO ENTRE POLICIAS Civil, Policia Militar, Policia Tecnico-Cientifica, Gcm, Bombeiros, 
Defesa Civil, Policia Federal,  
 
134) CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO 
 
135) POLICIA NA RUA Retirar as Mulheres e Homens treinados de funções burocráticas e administrativas 
 
136) REABERTURA DE DPS fechados 
 
137) OPERAÇAO SATURAÇAO: Promover com frequência operações saturação 
 
138) PPP DA BLINDAGEM: Blindagem Nas Portas Dianteiras Vidro Traseiro E Para Brisas 
 
139) TERCEIRIZACAO DA FROTA: Economia aso cofres públicos, veículos sempre em ordem, qualquer 
quebra ou falha o veiculo deve ser substituído pela empresa num prazo de 48hs 
 
140) CSI PAULISTA – Promover a sinergia entre os projetos acadêmicos desenvolvidos nas Etcs, Fatcs 
e universidades do Estado ( Unicamp, Usp, Unesp e Univesp) com a lida pratica das atividades policiais. 
Investimento em tecnologia. 
 
141) REVISÃO NO DEJEM : Diminuição da carga horária de 8h para 6h com criação de 4 turnos de 
serviço, remunerando-se o mesmo valor das 8:00h trabalhadas atuais. 
 
 
142) ARMA LONGA (Calibre 12 E Ct.30)  para equipar todas as viaturas 
 
143) SUBSTITUIÇAO EPIs: (cinturão) por EPIs mais confortáveis, modernos e funcionais 



 
144) SUBSTITUIÇÃO DOS COLETES BALÍSTICOS por coletes no modal da Polícia Americana, mais 
leves, mais resistentes, e mais confortáveis. 
 
145) DESENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO HPM, possibilitando que o Policial Militar possa ser 
atendido por junta médica em outros municípios (essa eu preciso explicar pessoalmente) 
 
 

TRANSPORTES METROPOLITANOS 
 

146) RENOVAÇÃO DA FROTA de ônibus intermunicipais para ônibus elétricos e com Wifi 
 
147) METRO/TREM:  
a) Reparo na linhas para aumento da velocidade média  
b) auditoria nas obras para verificar estagio de obra e viabilidade de continuação,  
 
148) TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE alternativa ao metro a ser utilizada levando-se em consideração 
tempo/custo/beneficio 
 

TURISMO 
 
149) PROGRAMA MELHORES DO MUNDO: identificar e potencializar a melhor atividade de uma cidade 
ou região para que seja divulgada como a melhores do mundo, estimulando o turismo ao local 
 
150) RECONHECIMENTO ágil dos municípios considerados IT Instancias Turísticas e MIT Município de 
Interesse Turístico, estimulando circuitos regionais de turismo.  


