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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
 

 

Região Administrativa de Presidente Prudente  

 Criação de políticas relacionadas ao desenvolvimento da agroindústria, com 

fortalecimento das cadeias produtivas 

 Maior divulgação para os cursos ofertados pelas FATECs 

 Criação de parcerias FATECs  X Empresas de Agronegócios 

 Oferta de Bolsas para estudantes dos cursos diurnos (Agronegócios) nas FATECs 

 Criação de zona de tecnologia voltada ao agronegócio - regional 

 Promoção da Pesquisa (Agropecuária – regional) por meio das FATECs, ETECs e APTA 

 Ampliação de cursos profissionalizantes e técnicos – regional - Pirapozinho 

Região Administrativa de Araçatuba  

 Cessão de área e aporte financeiro para ampliação da Fatec – Araçatuba 

 Ampliação de cursos profissionalizantes e técnicos – regional. 

 Apoio na construção de Parques Empresariais. 

 Produtor experimentador para pesquisa ser direcionada ao que é necessário. 

 Fortalecimento da agroindústria, melhoria na infraestrutura 

 Implantação de Programa para incentivo aos alunos de cursos de medicina 

especializada nas áreas de psiquiatria, neurologia, geriatria, ortopedia e pediatria 

Região Administrativa de São José do Rio Preto  

 Continuidade da construção do Parque Tecnológico de S. J.do Rio Preto – ampliação e 

infraestrutura 

 Aumento do número de vagas no ensino técnico (ETCs) – regional 

 Acompanhamento da licitação da ZPE – Fernandópolis 

 Estudo de viabilidade de implantação de FATEC - José Bonifácio  

 Programas, estudo de fixação e desenvolvimento de empresas 

 

Região Administrativa Central  

 Implantação de novos cursos profissionalizantes 

 Incentivo à indústria têxtil - Tabatinga 

 Incentivo para buscar a vocação do município - Boa Esperança do Sul   

 Fortalecimento dos arranjos produtivos locais / regionais notadamente no setor 

moveleiro e têxtil - Boa Esperança do Sul  

 Criação de Centro de Qualificação e Capacitação de mão de obra - Boa Esperança do 

Sul  

 Implantação de cursos profissionalizantes - Borborema  
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Região Administrativa de Marília 

 Apoio e aporte de recursos para investimentos em tecnologia na Faculdade de 

Medicina de Marília 

 Aporte de recursos para formação e qualificação profissional técnico e tecnológica  

 Construção de ETEC / FATEC regional 

 Criação de politicas publicas para atração de empresas / industrias – politica de  

incentivos tributários para desconcentração econômica 

 Construção de Distrito Industrial – Canitar 

 

Região Administrativa de Bauru  

 Implantação da Faculdade de Medicina – Bauru 

 Construção de Parque Tecnológico – Bauru 

 Construção e Ampliação de ETECs e FATECs – Regional Bauru 

 Instalação de Distritos Industriais e Feiras de Negócios  

 Infraestrutura para os Distritos Industriais 

 Manutenção das indústrias  

 Instalação de novos cursos técnicos e tecnológicos - regional 

 

Região Administrativa de Itapeva  

 Construção de Parque Tecnológico no Sudoeste Paulista - Ribeirão Branco e Apiaí 

 Criação de Zona Especial de Interesse do Estado visando implementar Planos de 
Desenvolvimento na região – Itapeva  

 Apoio para o funcionamento das agroindústrias – Apiaí 

 Criação de novos cursos UNESP Itapeva 

 Aumento de vagas nas ETECs da região 

 Padronização dos produtos, apoio para indústria ( agroindústria) - Apiaí 

 Implantação de cursos profissionalizantes para jovens carentes 

 Transporte para alunos universitários – entre Itaberá – Itapeva 

 

Região Administrativa de Franca  

 Incentivos aos clusters do setor industrial e às agroindústrias - Franca  

 Criação de um Departamento de Indicações de Procedência na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com vistas ao credenciamento das 

indústrias do APL - Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (Sindifranca)  

 Recursos para confecção de vídeo institucional e construção de site com 

rastreabilidade por QrCode (Sindifranca) - Franca 

 Recursos para o desenvolvimento do Projeto BANTAN, que tem por objetivo 

desenvolver software de gestão integrada a informação para empresas do Setor 

Calçadista - Franca  
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 Aumento da diversificação dos cursos FATEC – Franca 

 Isenção da taxa de R$ 70,00 reais da inscrição de acesso ao vestibular. 

 Implantação de Universidade ou FATEC – Ituverava 

 Continuidade do Comitê Estadual do Couro, Calçados e Artefatos 

 

Região Administrativa de Barretos  

 Ampliação da infraestrutura dos Distritos Industriais - Barretos –regional 

 Criação de Programa de Capacitação Profissional para o Empreendedorismo – 

Pequenas empresas 

 Construção de FATEC em Bebedouro 

 Recursos para custeio – ETEC de Guaíra 

 Ampliação da ETEC de Barretos com a construção de Refeitório – Biblioteca e 04 salas 

de aula  

 

Região Administrativa de Ribeirão Preto  

 Instalação de Laboratórios e Centros de Pesquisas 

 Expansão de base tecnológica para o desenvolvimento econômico – Santo Antonio 
da Alegria 

 Modernização tecnológica para inclusão do uso das fibras e demais subprodutos da 
cana-de-açúcar (usando a energia na indústria) 

 
Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 Estímulo à implantação de empresas de base tecnológica no Parque Tecnológico - 
Sorocaba 

 Expansão (estrutura física) da UNESP / Universidade de São Carlos 

 Aumento de cursos na UNESP 

 

Região Administrativa de Registro 

 Apoio para gerar conhecimento e apropriar o capital natural como potencial de 
geração de desenvolvimento 

 Transferência de tecnologia para Certificação Sanitária da cultura da pupunha 

 Criação de cursos destinados às atividades náuticas e pesqueiras - Centro Paula Souza 

 Implementação para atração de indústrias para a região 

 Estrutura de comunicação para o produtor rural  telefonia e internet) 

 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Aproveitamento das oportunidades de negócios (portuário) – regional 

 Aumentos de recursos para universidades – Inovação tecnológica  
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 Recepcionar o Plano de Desenvolvimento da Baixada Santista e(laborado pelo 
(CONDESBS) no âmbito da Secretaria de  Desenvolvimento Econômico 

 

Região Administrativa de Campinas 

 Construção de FATEC - Atibaia 

 Infraestrutura básica para o Distrito Industrial – Tapiratiba 

 Recursos para redimensionamento e implementação estrutural do Distrito Industrial I 
e II – Casa Branca 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Aumento de investimentos no Instituto Parque Tecnológico 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Ampliação de recursos para as universidades estaduais 

 Revitalização da USP 

 Institutos de Pesquisas Tecnológicas - que a inovação seja feita com cuidado, que não 
seja usado os indicadores do PINTEC (baseado em entrevistas) e sim o Global 
Inovacion Index 

 Desenvolvimento Territorial Integrado com diversificação e inovação tecnológica 

 


