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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

 Secretaria da Agricultura e Abastecimento
 

 

Região Administrativa de Presidente Prudente  

 Promoção da pesquisa agropecuária - regional 

 Assistência Técnica ao produtor por meio das Casas da Agricultura – regional 

 Aumento dos repasses do Convenio CEIA – Estradas Rurais 

 Investimento e apoio aos programas de agricultura familiar 

Região Administrativa de Araçatuba  

 Apoio ao programa de agricultura familiar (Programa Paulista da Agricultura de 

Interesse Social - PPAIS) 

 Criação de políticas de repasse de verba aos municípios que aderirem ao PPAIS  

 Implantação de Mini Usinas de Pasteurização de Leite nos assentamentos de 
Araçatuba e região  

 Implantação de Farinheira (equipamentos) nos assentamentos de Araçatuba e 

região 

 Aumento do numero de técnicos para assistência técnica da Casa de 

Agricultura. 

 Fortalecimento das equipes. 

 Maior investimento para que o jovem permaneça no meio rural 

 Construção de escola agrícola para atender jovens moradores de 

assentamentos 

 Aumento de funcionários das Coordenadorias de assistência Técnica Integral 

(CATI) 

 Reforma das instalações da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATi) - Araçatuba 

 Apoio às Associações e Cooperativa – investimento em infraestrutura 

 Expansão do Programa “Melhor Caminho” – regional 

 Programa Melhor Caminho na: 

o ART 494 (Estrada do Barzagui), com extensão de 2,8 km e mais um 

trecho de 3,5 km da ART 168 até o entroncamento com a ART 487 

(Estrada da Jangadinha). 

o ART 050, no trecho conhecido como Estrada da Água Funda / Ferdinand 

Laboriaux 

 Recursos para aquisição de máquinas e equipamentos para Associações de 

pequenos e médios produtores rurais – Programas de Desenvolvimento 

Sustentável  
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 Recursos para complementação de equipamentos para o Centro de 

Recuperação e Triagem de Animais Silvestres (Ceretas)  

 Implantação de Pronto Socorro 24 horas para atendimento de animais 

domésticos 

 

Região Administrativa de São José do Rio Preto  

 Expansão dos agronegócios, orientação técnica à produção e comercialização 

para pequenos produtores - regional 

 

Região Administrativa Central  

 Aquisição de viaturas para transporte sanitário – Matão 

 Construção da sede de Vigilância Sanitária e Controle de Vetores – Matão 

 Construção de Centro de Zoonoses - canil – Matão e Porto Ferreira 

 Implantação de programa para castração de animais – Matão 

 Aquisição de 2 pick-ups para vigilância e controle de vetores – Matão  

 

Região Administrativa de Marília  

 Incentivo à agropecuária e à expansão da agroindústria 

 

Região Administrativa de Bauru  

 Melhoria na infraestrutura dos prédios – custeio / contratação de pessoal de 

apoio – APTA - Barra Bonita 

 Aumentar o número de famílias atendidas pelo programa Viva Leite - Itapui 

 

Região Administrativa de Itapeva  

 Reforma do Matadouro Municipal - Riversul 

 Expansão do Programa Melhor Caminho  

 Repassar recursos para aquisição de máquinas – Programa Melhor Caminho 

 Agroindústria: Financiamento para o pequeno produtor / agricultura familiar – 
Ribeirão Branco 

 Reposição do quadro funcional da APTA / CATI 

 

Região Administrativa de Barretos  

 Diversificação e apoio às atividades econômicas, especialmente na 
agropecuária, com ênfase nos agronegócios – regional  
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 Reposição do quadro funcional - Institutos de Pesquisas, CATI 

 Melhor divulgação das pesquisas 

 Maior incentivo à agricultura 

 

Região Administrativa de Ribeirão Preto 

 Aumento de investimento para aquisição de máquinas e equipamentos 
agrícolas 

 Recursos para custeio agrícola 

 Agregação de valor – PIB – agronegócio 

 Diversificação da agricultura regional  

 Aumento de recursos para infraestrutura, fomento e difusão tecnológica para 
outras culturas (algodão colorido – difundir, colher, comercializar) 

 Aumento estrutura para culturas tradicionais – Amendoim 

 Pontes Metálicas e Melhor Caminho – Sertãozinho 

 Inclusão da Fibra e demais subprodutos da cana no pagamento pela matéria- 
prima ao fornecedor 

 Plano de instrumentação e adaptação das unidades industriais para Cogeração  

 Políticas alternativas de seguro de renda, garantia de renda ou PGPM 

 Apoio à pesquisa no desenvolvimento de novas variedades de cana de açúcar 

 Linha de crédito para investimento e custeio agrícola 

 Linha de crédito para reflorestamento de áreas abertas legalmente 

 Estudo de reforço e atualização do “CONSECANA”. 

 

Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Recursos para a Secretaria Municipal de Agricultura para cobrir serviços de: 
motonivelamento, cascalhamento e captação de águas pluviais nas estradas 
do Paraíso e do Capim Fino, no Bairro do Pavão – São Roque 

 Investimento na Agricultura Familiar e Orgânica 

 Retorno do Programa Melhor Caminho – Capela do Alto 

 Aquisição de equipamentos e materiais de consumo (reagentes e utensílios não 
permanentes) - Laboratório de Biologia Molecular – LBM – APTA 

 Construções e reparos no Laboratório de Biologia Molecular – LBM – APTA 

 Melhoria da segurança patrimonial no Laboratório de Biologia Molecular – LBM 
– APTA (alto índice de furtos) 
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Região Administrativa de Registro 

 Apoio à agricultura familiar por meio da CATI 

 Melhoria de Estradas Rurais – Programa Melhor Caminho - Barra do Turvo 

 Apoio a Programas de Agricultura Orgânica – Pedro de Toledo 

 Fomentar tecnologia para a agricultura 

 Politicas de erradicação do extrativismo e fixação do homem do campo - 
regional 

 Melhorias nas unidades de pesquisa – APTA  

 Projeto de Nutrição, Controle Produtivo, Sanitário e Reprodutivo de Búfalas 
Leiteiras 

 (intensificar o programa para inseminação artificial em tempo fixo e 
transferência de embriões em tempo fixo em bubalinos na UPD; possibilitar aos 
criadores com condições financeiras limitadas o acesso a animais com potencial 
genético elevado; intensificar as melhorias nas estruturas, no manejo, na 
nutrição, na sanidade e na escrituração zootécnica da UPD; utilizar a UPD como 
modelo de pesquisa, desenvolvimento e difusão de tecnologia para a Região do 
Vale do Ribeira; capacitar os produtores rurais por meio de eventos técnicos, 
cursos e dias de campo; aumentar a produtividade dos rebanhos 
consequentemente a renda das propriedades. 

 Maior investimento - recursos humanos, infraestrutura, difusão de tecnologia – 
APTA 

 Importância de fazer reuniões  temáticas antecessoras a Audiência Pública 

 Implantação de politicas publicas -  convenio com as Prefeituras para 
conhecimento técnico na área agrícola. 

 Construção de Centro de Abastecimento Regional 

 Criação de linhas de credito diferenciadas para agricultura 

 Aumento de recursos para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

 Recursos para infraestrutura das Casas de Agricultura 

 Aumento de recursos para os projetos da CATI 

 Mecanismos de compensação financeira para o pequeno produtor 

 Criação de mecanismos e capacitação para o plantio de palmito – Plano de 
Manejo – Cananéia 

 Criação de linha de créditos subsidiada Meio ambiente/ Agricultura , para 
transição do sistema tradicional para orgânico 

 Construção de Centro de Zoonose Regional  

 Implantação de Programas como Bolsa Verde / Renda Verde 
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Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Fortalecer e agregar valor às atividades de pesca e turismo da região  

 Apoio à economia solidária  

 Fórum de economia solidária para promover a inclusão social (desemprego), 
capacitação profissional. 

 Acrescentar na Câmara Temática de Agropecuária e Pesca  a Economia Solidária 
e Segurança Alimentar. 

 Apoio ao Conselho de Segurança Alimentar 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Investimento e valorização da Agricultura Familiar  

 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Ampliação do programa “Melhor Caminho” em pequenos municípios 

 

Região Administrativa de Campinas 

 Aumento de recursos para pesquisas agrícolas – ITAL – APTA 

 Aumento de recursos para o Programa 1301 , por meio da Ação 1380 

 Revitalização dos Institutos de Pesquisas 

 Aumento de recursos para CATI – prioridades para agricultura 

 Fortalecimento de ações voltadas ao jovem – para que ele permaneça no 
campo 

 Criação de Programas para ampliar a aquisição de alimentos (compra) da 
agroindústria familiar 

 Fortalecimento da agroindústria familiar 

 Aquisição de maquinário agrícola - Mococa  

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Fortalecimento dos Programas de apoio à Agricultura Familiar – Centro de 
Pesquisas – regional  

 Reestruturação das Casas da Agricultura: pessoal e equipamentos – regional 

 Conservação do solo – Melhoria do processo produtivo – leite/carne  

 Fortalecimento dos programas da agricultura – Conservação do solo e da água  

 Apoio ao proprietário rural para preservação das áreas nascente 

 Inclusão da área da Agricultura nas Prioridades do PPA 

 Ação integrada CATI / APTA/ ITESP – para combate da ocupação irregular rural  

 Tratamento diferenciado à agricultura visando o combate o êxodo rural – 
fixação do homem no campo 
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 Aumento de pessoal (recursos humanos) na área de pesquisa – APTA  

 Valorização do profissional –reconhecimento da carreira – especialização e 
formação para a área do Vale do Paraíba 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Apoio às ações de defesa agropecuária da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo 

 


