
DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Tecnologia e Pesquisa 

em Agricultura Vale do Paraíba e Litoral 

Norte

• criação de Polo Tecnológico da Agricultura

• criação do Polo Tecnológico para estudos agrícolas – São José dos Campos

• Demanda referente aos polos tecnológicos vinculados à Secretaria de Desenv. 

Econômico, C. ,Tec. e Inovação

Araçatuba

• apoio para implantação de pequenos laticínios – regional

• ampliação do programa Pró trator

• Os municípios de Barbosa, Andradina, Araçatuba e Alto Alegre receberam apoio na 

cadeia produtiva do leite por meio do Projeto Microbacias II. As organizações de 

produtores beneficiadas apresentaram propostas de negócios voltadas à aquisição de 

tanques de resfriamento e armazenamento, logística de transporte e organização de 

comercialização coletiva do leite. Atualmente, a Associação dos Produtores Rurais de 

Alto Alegre e a Cooperativa de Produtores de Leite do Baixo Tietê (Araçatuba) estão 

executando suas propostas (mais de 50% de execução). Já a Associação dos 

Produtores de Leite de Barbosa – APROLEIB e a Cooperativa de Produção 

Agropecuária dos Assentados e Pequenos Produtores da Região Noroeste do Estado 

de São Paulo – COAPAR (Andradina) já executaram 100%.

• Até o momento não existe previsão orçamentária da SAA para renovação do 

Programa Pró-Trator

Itapeva • Pró- trator: aquisição de trator para pequenos agricultores 
• Até o momento não existe previsão orçamentária da SAA para renovação do 

Programa Pró-Trator.

Marília • recuperação das Casas de Agricultura

• Considerando esta RA, a Casa da Agricultura de Vera Cruz está prevista para ser 

beneficiada com recursos para reforma provenientes do Projeto de Desenvolvimento 

Rural Sustentável - PDRS - Microbacias II. Atualmente, o projeto de reforma encontra-

se em fase de instrução de processo. A contratação da empresa executora da obra tem 

prazo para ocorrer até maio deste ano.

Vale do Paraíba e Litoral 

Norte
• instalação da Casa de Agricultura , em São José dos Campos

• A Casa de Agricultura de São José dos Campos não foi contemplada com recursos 

para reforma, neste orçamento.

Araçatuba
• expansão do Programa Melhor Caminho – Alto Alegre

• Programa Melhor Caminho – Melhoria nas estradas ART 168; ART 070; ART 050; ART 494

• Foram realizadas obras em 6 Km da Estrada ART-070 e a entrega técnica foi feita em 

22/12/2017. Os demais trechos (ART 168; ART 050; ART 494) não foram contemplados;

Bauru

• reforma e modernização do prédio da CATI

• ampliação dos Programas Pontes Rurais e Melhor Caminho

 • Nessa RA, as Casas da Agricultura de Agudos, Duartina,Lucianópolis, Piratininga e 

Arealva estão previstas para serem beneficiadas com recursos para reforma 

provenientes do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - PDRS - Microbacias II. 

Atualmente, os projetos de reforma encontram-se em fase de análise do Núcleo de 

Engenharia. A contratação das empresas executoras das obras tem prazo para ocorrer 

até maio deste ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• O Município não foi contemplado com os Programas Pontes Rurais e Melhor 

Caminho

Assistência ao 

Produtor

AGRICULTURA

Infraestrutura



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

AGRICULTURA

Campinas • implantação dos Programas Melhor Caminho e Patrulha Agrícola Mecanizada – Itatiba
• O Município de Itatiba não foi contemplado com os Programas Melhor Caminho e 

Patrulha Rural Mecanizada

Central

• reforma das Casas de Agricultura de Dourado, Rincão e Tabatinga

• acolhimento do município no programa Microbacias II – Tabatinga

• expansão do programa Melhor Caminho para Região Central

• As Casas de Agricultura de Dourado e Rincão não foram contempladas com 

recursos para reforma, neste orçamento. A Casa da Agricultura de Tabatinga está 

prevista para ser beneficiada com recursos para reforma provenientes do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável - PDRS - Microbacias II. Atualmente, o projeto de 

reforma encontra-se em fase de instrução de processo. A contratação da empresa 

executora da obra tem prazo para ocorrer até maio deste ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Tabatinga já foi acolhida pelo Projeto Microbacias II, de modo que, após a 

divulgação deste no município, houve a manifestação de interesse da Associação de 

Produtores Rurais de Tabatinga - APROTABA, a qual apresentou proposta de negócios 

e foi beneficiada pelo projeto. Atualmente, mais de 70% da proposta ja foi executada.                                                                                                                                                                                             

• Não foi contemplado com o Programa Melhor Caminho                                                                                                                                                                                                                         

Franca • melhoramento nas estradas rurais – Programa Melhor Caminho – Rifaina e Pedregulho   
• Os Municípios de Rifaina e Pedregulho não foram contemplados com o Programa 

Melhor Caminho

Itapeva • investimentos em infraestrutura agrícola

• Itapeva é um dos municípios beneficiários do “Programa Patrulha Agrícola”, fruto de 

Contrato de Repasse formalizado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 

SAA e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (SICONV 

nº841200/2016), cujo objeto é a aquisição de patrulha agrícola composta por um 

trator, um distribuidor de calcário, uma semeadora-plantadeira e um pulverizador. A 

prefeitura de Itapeva já manifestou interesse em participar, sendo que atualmente 

encontra-se em fase de formalização o convênio a ser assinado entre prefeitura e SAA, 

necessário para implementação do Programa naquele município.

Jundiaí
• expansão do Programa Melhor Caminho - estradas rurais - Jundiaí e Campo Limpo Paulista

• expansão do Programa Melhor Caminho – Jundiaí

• Os Municípios de Jundiaí e Campo Limpo Paulista não foram contemplados com o 

Programa Melhor Caminho

Piracicaba • construção de hospitais veterinários • demanda não faz parte da competência da pasta 

Registro • expansão dos programas estradas rurais ,Microbacias II e Pontes Metálicas
• O Município foi contemplado com uma ponte de 8 metros na Estrada RGT-277, km 

4,5, Bairro Ribeirão de Registro

Ribeirão Preto

• recuperação de estradas municipais no Programa Melhor Caminho - GRB - 250/020 – trecho de 2,7 km e 

GRB – 250 – trecho de 4,5 km - Guariba

• retorno do Programa Pró-vicinais

• maior investimento na área de segurança rural (estradas rurais)

• O Município de Guariba não foi contemplado com o Programa Melhor Caminho

• não informado 

• não informado 

Infraestrutura

(cont.)



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

AGRICULTURA

Sorocaba
• fortalecimento do Programa Pró-Vicinais 

• Programa Melhor Caminho 
• O Município de Sorocaba não foi contemplado com o Programa Melhor Caminho

S.J. do Rio Preto • aquisição de Patrulha Agrícola – Prefeitura Municipal de Bálsamo • O Município de Bálsamo não foi contemplado com a aquisição de Patrulha Agrícola

São Paulo • aquisição de Patrulha Mecanizada – Agricultura Familiar - Suzano  • não informado

Vale do Paraíba e Litoral 

Norte

• financiamento para equipamentos de maquinário para manutenção das estradas rurais – São José dos 

Campos
• sem previsão

Araçatuba • reabertura do Centro de Zoonose • demanda não faz parte da competência da pasta 

Bauru • zoonoses – criação de clinicas veterinárias públicas estaduais • demanda não faz parte da competência da pasta 

Central • ampliação e reforma do Centro de Zoonose – Ibitinga • demanda não faz parte da competência da pasta 

Itapeva • abastecimento e segurança alimentar - Microbacias II

• A RA de Itapeva teve 15 de seus municípios contemplados por meio do apoio a 

propostas de negócios apresentados por 23 organizações de produtores familiares, 

sendo que a grande maioria delas já executou mais de 50% de seus projetos. Os 

municípios são: Itaí, Coronel Macedo, Itaporanga, Angatuba, Iporanga, Apiaí, Bom 

Sucesso de Itararé, Guapiara, Itaberá, Itaoca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itararé, Nova 

Campina, Taquarivaí.

Registro • abastecimento e segurança alimentar - Microbacias II

• A RA de Registro teve 10 municípios contemplados por meio do apoio a propostas de 

negócios e projetos comunitários apresentados por 32 organizações de produtores 

familiares: Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, Iporanga, Jacupiranga, Juquiá, 

Miracatu, Registro, Sete Barras. No conjunto, estas organizações já executaram mais de 

80% de suas propostas.

Agronegócio Sorocaba • Pontes Rurais • sem previsão

Abastecimento e 

Segurança 

Alimentar 

Infraestrutura

(cont.)



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Barretos • construção de Distrito industrial – Monte Azul • Não informado

Bauru • construção de Centro de Convenção Regional e Distrito Industrial – Jau • Não informado

Central
• cobertura do Pavilhão da Feira do Bordado – Ibitinga 

•implantação e melhora na infraestrutura do Centro Empresarial Ferreirense
• Não informado

Piracicaba
• construção de Centros Regionais de Desenvolvimento start up/apoio ao 

empreendedorismo
• Não informado

Registro • investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos • Não informado

Ribeirão Preto •  Sertãozinho – investimentos no Distrito Industrial • Não informado

S.J. do Rio Preto
• implantação de infraestrutura do Parque Industrial local - Prefeitura Municipal de 

Paraiso
• Não informado

Sorocaba • infraestrutura do Centro Empresarial – Capela do Alto • Não informado

Araçatuba • Instalação de Centro Tecnológico – Araçatuba

• O município de Araçatuba está implantando um Parque Tecnológico que se 

encontra credenciado provisoriamente no Sistema Paulista de Parques 

Tecnológicos – SPTec desde de 19/10/2010. O Governo do Estado já aportou o 

montante de   R$ 377.700,00 para realização de estudos com vistas ao 

credenciamento definitivo no SPTec.  Ressaltamos que dentro do projeto do 

Parque Tecnológico de Araçatuba está previsto um Centro de Inovação 

Tecnológica (em atendimento).

Bauru • construção de Parque Tecnológico – Bauru

• Atualmente está sendo implantado em Bauru um Centro de Inovação 

Tecnológica que se encontra em processo de credenciamento junto a Rede 

Paulista de Centros de Inovação Tecnológica do Governo do Estado. O projeto 

de implantação do parque tecnológico, em função dos requisitos exigidos pelo 

Decreto nº 60.286/14, será pleiteado num futuro próximo uma vez que o 

Decreto    nº 60.286/14 exige requisitos que estão sendo preparados pelo 

município (em análise técnica).

Central
•implantação do Polo Aeronáutico na Região Central (São Carlos – Pirassununga – 

Gavião Peixoto)

• Temos uma iniciativa da Embraer para instalação de um Centro de Inovação 

Tecnológica em Gavião Peixoto.  Atualmente estamos aguardando o envio de 

documentos por parte de Embraer solicitando o credenciamento do 

empreendimento na Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica (em 

análise técnica).

Empreendedorismo e 

Competitividade

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fomento à Pesquisa e 

Inovação (FAPESP)



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Marília • implantação do anunciado Parque Tecnológico

• De acordo com as informações das áreas envolvidas já ocorreu o 

Credenciamento em Caráter provisório no Sistema Paulista de Parques 

Tecnológicos - SPTec em 26/09/2017. Portanto, entendemos, que o processo 

se encontra em andamento . Em 26/09/2017 foi concedido a Prefeitura de 

Marília o credenciamento provisório do Parque Tecnológico do município, que 

se encontra em fase inicial de implantação.  Esse parque terá como entidade 

gestora a Fundação Eurípides Soares da Rocha – Univem.  Ressaltamos que 

Marília já possui 2 ativos de inovação importantes e operando que é a 

Incubadora de Base Tecnológica e o Centro de Inovação Tecnológicos, ambos 

credenciados nas respectivas redes do Governo do Estado, e que farão parte 

do projeto de implantação do Parque Tecnológico de Marília (em 

atendimento).

Registro • conclusão e instalação do Parque Tecnológico do Vale do Ribeira

• Atualmente está sendo implantado em Registro um Centro de Inovação 

Tecnológica que se encontra em processo de credenciamento junto a Rede 

Paulista de Centros de Inovação Tecnológica do Governo do Estado. O projeto 

de implantação do parque tecnológico, em função dos requisitos exigidos pelo 

Decreto nº 60.286/14, será pleiteado num futuro próximo uma vez que o 

Decreto nº 60.286/14 exige requisitos que estão sendo preparados pelo 

município (em atendimento).

Ribeirão Preto 
• Implantação das fases II e III de seu Parque Tecnológico

• Implantação do Parque Tecnológico

• O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto está operando desde 2012, quando 

foi credenciado no SPTec.  A Fipase é sua entidade gestora. O Governo do 

Estado já investiu o montante de R$ 6.500.000,00 para sua implantação e o 

empreendimento está em constante crescimento, inclusive atualmente se 

encontra em tratativas a implantação de uma unidade da Fiocruz no 

empreendimento.  As fases II e III estão na fase de implantação, inclusive com 

o projeto executivo já concluído (em andamento).

São Paulo • investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos nada informado

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• aumento de investimentos no Parque Tecnológico – São José dos Campos

• O Vale do Paraíba possuí 2 parques tecnológicos operando.  Ambos com 

credenciamentos no SPTec.  Ressaltamos que o Parque Tecnológico de São 

José dos Campos é o projeto mais avançado e serve como modelo para os 

demais empreendimentos do SPTec.   O Governo do Estado já investiu no 

Parque Tecnológico de São José dos Campos o montante de R$ 

13.500.000,00 (em andamento).

Fomento à Pesquisa e 

Inovação (cont.)

(FAPESP)



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Bauru
• constução de ETEC´S e FATEC´s – Bauru

• construção de ETEC´s em Agudos 

• Já existentes / não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto / existe classe descentralizada 

Campinas • construção de ETEC – Jaguariúna • Em análise técnica

Central • construção de prédio para abrigar a FATEC - São Carlos • Em análise técnica

Jundiaí

•  implantação de ETEC – Itupeva

• recursos para reforma e ampliação da FATEC de Jundiaí

• implantação da estrutura necessária para o curso de manutenção de aeronaves na 

ETECBEST – Jundiaí

• Não previsto, a cargo da Prefeitra Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                              

P. Prudente • instalação de FATEC – Adamantina • Em andamento

Piracicaba • construção e instalação de FATEC em Limeira • Em análise técnica

Registro
• implantação da FATEC na região

• construção e sede própria para ETEC de Registro 

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Não previsto

Ribeirão Preto
•  Centro Paula Souza – continuidade do cronograma de construção de novas ETEC´s

• construção de novo prédio para FATEC  - Sertãozinho 

• Em análise técnica    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Não previsto

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos • Em andamento

Sorocaba

•  implantação de ETEC  em Araçariguama

• implantação de ETEC em Piedade

• investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos 

• Não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Já existente / não previsto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Em atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Araçatuba • investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos • Com base no orçamento de 2018, não há previsão orçamentária 

Bauru

• construção de moradias nos campi universitários USP/UNESP

• implantação de Polo para cursos semi presenciais – Dois Córregos

• investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos 

• A USP já dispõe de um programa de bolsas auxílio moradia e de vagas em 

moradia estudantil no campus de Bauru e a UNESP já dispõe de um programa 

de permanência estudantil que contempla auxílio moradia.

Central

• USP - Expansão da Escola de Engenharia Aeronáutica

• expansão do Projeto da Escola de Engenharia Aeronáutica com a criação de campo 

de pouso – ABIMAQ

• USP – aquisição de áreas para expansão do Campus II USP São Carlos

• Não há previsão orçamentária para expansão de vagas ou de novas 

edificações na USP no momento 

Ensino Público 

Superior 

Ensino Técnico (ETEC) 

e Tecnológico (FATEC)



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Marília •  construção do campus da FAMEMA

• Construção do Campus da FAMEMA - No Credenciamento Provisório do 

Parque Tecnológico foi incluído a área para a implantação do Campus da 

FAMEMA, em razão da importância da inserção desta universidade no fomento 

à pesquisa na área da saúde. Portanto, entendemos, s.m.j., que o processo se 

encontra em andamento.

São Paulo • investimentos em infraestutura e laboratórios tecnológicos • não informado

Sorocaba • Parques Tecnológicos

• O Parque Tecnológico de Sorocaba está operando desde 2012, quando foi 

credenciado no SPTec.  A Empresa Municipal Parque Parque Tecnológico de 

Sorocaba é sua entidade gestora. O Governo do Estado já investiu o montante 

de R$ 12.700.000,00 para sua implantação e o empreendimento está em 

constante crescimento (em andamento).

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
• implantação de Faculdade de Medicina – UNESP – São José dos Campos

• A Universidade não dispõe de recursos financeiros e orçamentários para criar 

mais uma Faculdade de Medicina. Já temos em Botucatu 

Ensino 

Profissionalizante

Ensino Público 

Superior (cont.)



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Empreendedorismo e 

Trabalho
Araçatuba

•  implantação de cooperativas de reciclagem – 

Araçatuba
• Em análise técnica

Emprego e Renda Registro
• implantação de Centros de Formação de mão de 

obra
• Em análise técnica

EMPREGO



DEMANDAS 

ESPECÍFICAS
RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Baixada Santista

• investimentos em programas de biogás e 

projeto e construção de usinas de biogás pela 

SABESP

Campinas

• instalação de equipamento com placas do 

sistema fotovoltaico nas escolas estaduais - 

Indaiatuba

Central • projetos na área de energia renovável 

Registro

• implantação de sistemas alternativos de 

energia elétrica e telefonia rural – Mosaico do 

Jacupiranga

Vale do Paraíba e 

Litoral Norte

• instalação de novos padrões de energia elétrica 

em 16 praças do  Conjunto Cecap 1 , em Taubaté

ENERGIA

As áreas técnicas da Pasta emitiram os seguintes pareceres com relação às demandas 

colhidas nas Audiências Públicas relativas à LOA 2018:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Subsecretaria de Energia Elétrica: Não há nenhuma demanda.

• Subsecretaria de Petróleo e Gás: Não há nenhuma demanda.

• Subsecretaria de Mineração: Cadeia Produtiva Construção, Cadeia Produtiva Agro, 

OTGM Região Metropolitana de Campinas e OTGM da Região Metropolitana de 

Sorocaba e podem ser enquadradas na categoria “aguardando disponibilidade 

orçamentária”  do artigo 27.

• Subsecretaria de Energias Renováveis: Não foram previstos recursos orçamentários 

para acompanhamento das audiências públicas relatadas.

Desenvolvimento 

energético e mineral



DEMANDAS ESPECÍFICAS RA INVESTIMENTO RESPOSTA DA ÁREA

Promoção

Bauru •  obras e organização de eventos turísticos

• Tanto para a  realização de obras bem como organização de eventos turísticos 

sugerimos aos municípios que busquem o titulo de Município de Interesse Turístico 

pois há uma ação no DADETUR que  contempla recursos para este fim.

Baixada 

Santista

• ampliação / reforma do Aquário Municipal de São Vicente

• obras e organização de eventos turísticos

• O município é uma Estância Turística e pode utilizar os recursos em obras como 

essa desde que atendidas as normas vigentes

•  Tanto para realização de obras bem como organização de eventos turísticos 

sugerimos aos muncípios que busquem o título de Municípios de Interesse Turístico 

pois há uma ação no DADETUR que contempla recursos para este fim. Caso seja 

Estância utilizar recursos de acordo com as normas vigentes.

Campinas

• implantação de sistema de sinalização turística e melhoria da infraestrutura 

turística – Vinhedo

•  obras e organização de eventos turísticos

• O município já demonstrou interesse em obter o título de Município de Interesse 

Turísitico, dessa forma, caso consiga, terá recursos para este fim.

• Tanto para realização de obras bem como organização de eventos turísticos 

sugerimos aos muncípios que busquem o título de Municípios de Interesse Turístico 

pois há uma ação no DADETUR que contempla recursos para este fim. Caso seja 

Estância utilizar recursos de acordo com as normas vigentes.

Central

•  cobertura do Pavilhão da Feira do Bordado – Ibitinga

•  infraestutura aos municípios de interesse turístico

•  O município é uma Estância Turística e pode utilizar os recursos em obras como 

essa desde que atendidas as normas vigentes

•  Os municípios de Interesse  Turístico possuem recursos para este fim

Itapeva

•  implantação de infraestrutura regional para apoio ao turismo

•  obras e organização de eventos turísticos

•  Os municípios devem  participar do Programa de Regionalização do Turismo do 

Estado tornando-se uma região turística. Atualmente alguns municípios já estão 

inseridos na região turística Verde Sudoeste Paulista

•  Tanto para realização de obras bem como organização de eventos turísticos 

sugerimos aos muncípios que busquem o título de Municípios de Interesse Turístico 

pois há uma ação no DADETUR que contempla recursos para este fim. Caso seja 

Estância utilizar recursos de acordo com as normas vigentes.

Jundiaí • instalação do Parque da Criança – Jundiaí
• O município é de Interesse Turístico e pode utilizar os recursos  em obras como 

essa desde que atendidas as normas vigentes

Presidente 

Prudente
•  obras e organização de eventos turísticos

•  Tanto para realização de obras bem como organização de eventos turísticos 

sugerimos aos muncípios que busquem o título de Municípios de Interesse Turístico 

pois há uma ação no DADETUR que contempla recursos para este fim. Caso seja 

Estância utilizar recursos de acordo com as normas vigentes.

Vale do Paraíba 

e Litoral Norte

•  construção e reformas 

•  obras e organização de eventos turísticos

• Tanto para realização de obras bem como organização de eventos turísticos 

sugerimos aos muncípios que busquem o título de Municípios de Interesse Turístico 

pois há uma ação no DADETUR que contempla recursos para este fim. Caso seja 

Estância utilizar recursos de acordo com as normas vigentes.

Infraestrutura

TURISMO


