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Audiências Públicas Presenciais  
Demandas LOA 2016 

Secretaria do Meio Ambiente 
 

 

Região Administrativa de Araçatuba  

 Expansão dos programas para preservação de recursos naturais e ambientais – 

regional  

 Gestão para retorno da unidade do IBAMA para Araçatuba 

 Cessão de área para construção de usinas de reciclagem às entidades, consideradas 

de utilidade pública estadual, que atuam com reaproveitamento e reciclagem de 

materiais - Araçatuba e região 

 Instalação de Ecopontos – descarte de resíduos da construção civil e outros materiais 

 Instalação e modernização de Cooperativas de Reciclagem, com aquisição de 

máquinas e veículos apropriados para coleta (tipo “Cavalo de Lata”). 

 Incentivo para substituição das carroças com tração animal por veículos apropriados 

para coleta (tipo “Cavalo de Lata”). 

 Destinação e tratamento do lixo industrial 

 

Região Administrativa Central  

 Expansão ao tratamento de resíduos sólidos domésticos 

 Aquisição de caminhão basculante - uso no Programa Usina de Reciclagem de 
Resíduos da construção civil e fábrica de artefatos de cimento – São Carlos 

 Implantação de sistema para resíduos sólidos residenciais - regional 

 

Região Administrativa de Marília  

 Instalação de Usinas de Reciclagem de Resíduos Sólidos – regional Marília 

 

Região Administrativa de Bauru  

 Expansão do tratamento dos resíduos sólidos 

 Aumento de equipamentos para fiscalização dos municípios – CETESB (Bauru joga 

dejetos em Arealva) 

 

Região Administrativa de Itapeva  

 Construção de Usina de Reciclagem – Apiaí 

 Licenciamento Ambiental – CETESB – agroindústria - Apiaí 
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Região Administrativa de Franca  

 Instalação do Centro de Coordenadoria de Recursos Naturais - Franca 

 

Região Administrativa de Barretos  

 Apoio ao programa de tratamento de resíduos sólidos – regional 

Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

  Poda de árvores na Rodovia Tenente Celestino Américo - regional 

 Expansão das redes de tratamento dos resíduos sólidos 

 

Região Administrativa de Registro 

 Elaboração de projeto para instalação de aterro sanitário regional e correspondente 
licenciamento - Eldorado 

 Implantação de Cadastro Ambiental Rural – regional 

 Processo para facilitar o licenciamento ambiental nas laterais da BR 116 entre 
Miracatu e Cajati 

 Reflorestamento de rios e nascentes – Barra do Turvo 

 Limpeza da vegetação nas beiras dos rios – Barragem do Valo Grande – ações / 
medidas mitigadoras  

 Apoio para regularização das cascalheiras 

 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Recursos para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos na RMBS. Ação 
conjunta com municípios em parceira com o Estado. 

 Recursos para o Plano Regional de resíduos sólidos. - Itanhaém 

 Agilidade na avaliação das licenças ambientais 

 Aumento de recursos para programas de Preservação e proteção ambiental 

 Estimular a educação ambiental nas escolas. 

 Apoio – fortalecimento ás cooperativas de resíduos sólidos 

 

Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Aporte de recursos para programas de preservação ambiental e recursos hídricos 

 

Aglomerado Urbano de Jundiaí 

 Apoio à instalação de um Consórcio Regional dos Municípios do AUJ para 

desenvolvimento de projeto regional de Resíduos Sólidos 
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Região Administrativa e Metropolitana e Campinas 

 Ajuda técnica para projeto de represamento de água - Corumbataí 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Incentivo e apoio – reconhecimento da carreira, com aumento salarial – Institutos de 
Pesquisa – Instituto Florestal – Viveiro Florestal de Pindamonhangaba 

 Investimento no Instituto de Hidrologia Florestal – Parque Estadual da Serra do Mar – 
Cunha 

 Aumento de recursos financeiros e humanos nas instituições de pesquisa existentes 
no Vale do Paraíba, visando o fomento, geração e difusão da inovação cientifica e 
tecnológica. (Existem importantes trabalhos desenvolvidos pelo instituto Florestal na 
área de recursos hídricos, recuperação e conservação ambiental na região) 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

 Ações de preservação e proteção ambiental e dos mananciais 

 Revisão do ICMS ecológico, tendo em vista os municípios em área de preservação 
ambiental e produtores de água. 

 Obras de prevenção de risco na região do Grande ABC – Mudanças climáticas e 

gestão de riscos (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Implantação da Fiscalização Ambiental integrada nas áreas de Mananciais no Grande 

ABC (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) 

 Macrodrenagem – preservação e proteção de nascentes – Vargem Grande Paulista 

 Redução de riscos urbanos e ambientais. 

 Ampliação dos sistemas de água e esgotos e de gestão de resíduos sólidos - 

Saneamento Ambiental em mananciais de interesse regional/Universalização do 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Consórcio Intermunicipal Grande 

ABC) 

 Implantação de estações de tratamento e coleta de esgoto e resíduos sólidos – 

Juquitiba (somente 3% de esgoto tratado) 

 Modernização da gestão dos resíduos sólidos. 


