
RA Descrição da Solicitação - Agricultura 

Araçatuba Pavimentação da vicinal de acesso ao município de Nova Castilho – ligação para 

Araçatuba 

Revisão da legislação tributária de forma a também contemplar os municípios 

detentores de áreas de plantio, mas que não abrigam as sedes de usinas. 

Recuperação de estradas e pontes na malha viária rural. 

Pavimentação da vicinal Avanhandava – BR 153 – Município de Barbosa. 

Expansão do Programa de Microbacias, vital para a região. 

Assistência técnica ao pequeno produtor rural visando potencializar a produção. 

Complementação dos quadros técnico das Casas da Agricultura – Regional. 

Programa Melhor Caminho – ART. 494 – Estrada Barzagui e na ART 168 – 

Estrada da Jangadinha. 

Programa Melhor Caminho – ART 070 – Estrada do Anhangai - Acesso aos 

assentamentos. 

Pavimentação da Vicinal Caran Rezek - ART 70 - Araçatuba 

Implantação de Escola Agrícola nas áreas de assentamentos. 

Aquisição de equipamentos para o Centro de Triagem Animal – “Ceretas” e 

Pronto Socorro para animais. 

Melhorias na infraestrutura das estradas rurais – regional. 

Reforma das instalações da CATI – Araçatuba. 

Aquisição de maquinas e equipamentos para pequenos produtores rurais. 

Implantação de Mini Usinas de pasteurização de Leite e farinheiras nos 

assentamentos – regional. 

São José do 

Rio Preto 

Reposição de técnicos para as Casa da Agricultura. 

Apoio aos programas de estimulo ao Agronegócio. 



Central Reforma e equipamentos para Casa da Agricultura – Regional 

Reposição de funcionários para Casas da Agricultura 

Reforma das unidades da Secretaria de Agricultura – Dourados, Rincão, 

Tabatinga, Ribeirão Bonito e Boa Esperança do Sul 

Equiparação funcional dos técnicos de assistência da Secretaria de Agricultura 

com os analistas ambientais da Secretaria do Meio Ambiente 

Recursos para pavimentação aslfáltica em vicinal 

Recursos para asfaltamento da vicinal "Vito Gaia Puoli" 

    

    

RA Descrição da Solicitação - Agricultura 

Franca Fortalecimento do agronegócio 

 Apoio à agricultura familiar visando atrair jovens para a atividade agropecuária 

 Criação de Cooperativas de Produtores de Agricultura Familiar com o objetivo 

de alcançar novos mercados 

 Qualificação e capacitação do produtor de agricultura familiar  

 Pavimentação de vicinal que ligará a antiga Estrada do leite (RSG 020 - Rio 

Negro e Solimões) à Rodovia Cândido Portinari 

Barretos Manutenção e expansão do Programa PPAIS (Programa Paulista de Agricultura 

de Interesse Social) - Agricultura Familiar na região 

Ribeirão 

Preto 

Recapeamento de vicinal José Severo de Assis - Santo Antônio da Alegria 

 Expansão do Programa Melhor Caminho para as áreas de assentamento - 

Pradópolis 

 Expansão do Programa Melhor Caminho para estradas rurais - Regional de 

Ribeirão Preto 

    

    

Vale do 

Paraíba e 

sem demandas para essa área 



Litoral 

Norte 

Baixada 

Santista 

sem demandas para essa área 

Registro Contratação / reposição de profissionais para assistência técnica – APTA / 

Agricultura 

 Expansão do quadro de pessoal para assistência técnica – CATI / Agricultura – 

Registro 

 Recuperação de estrada vicinal Eldorado a Cajati 

 Assistência técnica agrícola para pequeno produtor – agricultura familiar 

 Contratação de estagiários para CATI – Agricultura – Vale do Ribeira 

 Aquisição de 2 veículos utilitários  para ATER (Assistência Técnica Rural) – 

Eldorado 

 Melhor caminho - Aquisição de britas para Perenização das estradas rurais – 

Eldorado 

 Recursos para manutenção de estradas rurais – Eldorado 

 Aquisição de 2 caminhões basculantes ; 2 veículos utilitários para serviços de 

manutenção das estradas rurais – Eldorado 

 Reforma do Centro de Distribuição (alimentar) – Eldorado 

Sorocaba Construção / instalação de Centro de Recuperação de Animais Silvestres – 

Sorocaba – Regional 

 Maior investimento para Programas de Agricultura Familiar Sustentável – 

Regional 

 Recuperação da vicinal João Emílio Roder – Pardinho 

RA Descrição da Solicitação - Agricultura 

RA/ RM 

Campinas 

Aquisição de máquinas para manutenção de estradas rurais – Pirassununga 

AU Jundiaí Revogação dos procedimentos de venda de áreas do IAC – Jundiaí 

 Manutenção das pesquisas sobre agricultura familiar e inovação – IAC - Jundiaí 

AU 

Piracicaba 

Agricultura/DECTI - Aporte financeiro e melhoria nas estruturas dos Institutos 

de Pesquisa – Piracicaba 



RM São 

Paulo 

sem demandas para essa área 

RA Descrição da Solicitação - Agricultura 

Presidente 

Prudente 

Aumento de recursos de custeio para pagamento de água, luz, telefone – APTA 

– Presidente Prudente 

 Continuidade dos programas de Assistência Rural  

 Fortalecimento, apoio e assistência técnica para os programas de agricultura 

familiar 

 Melhoria na acessibilidade nas estradas rurais visando a promoção do turismo 

rural 

 Pavimentação da estrada rural que liga os munícipios de Anhumas a Usina Cocal 

– município de Narandiba 

 Melhorias e preservação das estradas rurais – regional – Presidente Prudente 

 Pavimentação da estrada rural – Estrada Brasileiras – AHM - 235 

Marília Expansão dos serviços fornecidos pela CATI – assistência técnica 

 Apoio e expansão dos programas voltados à agricultura familiar 

Bauru Criação de Centro Regional de Distribuição da Agricultura Familiar, visando 

compras governamentais 

 Destinação de áreas ociosas do sistema penitenciário para utilização em 

projetos de agricultura 

 Expansão do Programa Melhor Caminho – Bauru 

 Revisão da “Lei do Cerrado” visando autorização para plantio com compensação 

ambiental 

 Incentivo aos programas de agricultura de subsistência e familiar 

 Reforma e ampliação das salas e do laboratório do Polo Centro Oeste – APTA – 

Agricultura 

 Contratação de pessoal de apoio para os centros de Pesquisa – APTA 

 Recursos humanos e infraestrutura para APTA e CATI – Bauru 

 Implantação de Incubadora Agroindustrial – Bauru 

Itapeva Agricultura Familiar – assistência técnica – CATI 

 


