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Audiência Presencial – LOA 2019 

Descrição da Solicitação – Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

 

RA Araçatuba 

 Aumento no repasse de recursos – CATI – Lavínia - Regional 

 Apoio aos programas de extensão rural aos pequenos produtores 

 Garantias na continuidade do atendimento pós Programa Microbacias II 

 Planejamento de ações do agronegócio  

 Investimentos em infraestrutura rural 
 

RA Barretos 

 Incentivo a agricultura familiar e infraestrutura para pequenos agricultores – 
Severínia 

 Instalação do AGROTEC Parque – Tecnologia do Agronegócio - Barretos 
 

RA Bauru  

 Não houve demandas 
 

RA/RM Campinas 

 Não houve demandas 
 

RA Central 

 Reforma das estradas rurais – Programa Melhor Caminho – Tabatinga, 
Borborema e Santa Lúcia 

 Expansão dos Programas Pró-Trator e Pró - Implemento 

 Nomeação de técnicos agrícolas remanescentes do último concurso 

 Reformas das Casas de Agricultura – Dourado, Boa Esperança do Sul e Rincão 

 Expansão e investimentos para segurança rural 

 Aquisição de 02 veículos tipo pick´s , para utilização pela Vigilância Sanitária – 
Matão 
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 Aquisição de Patrulha Agrícola (trator 76 CV, 4x4 e equipamentos agrícolas) – 
Matão 

 

 

RA Franca 

 Não houve demandas 

 

RA Itapeva 

 Expansão e melhoria dos serviços prestados pela Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento 

 Implantação de programa de aquisição de alimentos junto aos produtores 
locais – PPAIS 

 Fortalecimento dos programas de Agricultura Familiar 
 

RA Marília 

 Expansão dos programas de recuperação e pavimentação de estradas rurais 

 

RA Presidente Prudente 

 Fortalecimento da agricultura familiar 

 Ampliação dos programas de assistência técnica 

 Aporte de recursos para infraestrutura agrícola 

 Recomposição do quadro de funcionários da Secretaria de Agricultura 
 (veterinários) 

 Aumento de investimentos no Programa de Agricultura Familiar 

 Recomposição e valorização dos funcionários que prestam serviço no campo – 
área rural 

 Expansão dos programas de apoio a agricultura – Euclides da Cunha 

 Expansão dos programas de assistência técnica aos produtores rurais – 
Teodoro Sampaio 

 Incentivo a produção agropecuária - regional – Presidente Prudente 

 Veto ao Projeto de Exportação do Boi Vivo – Teodoro Sampaio 
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 Apoio a programas visando à atração de investimentos ligados ao agronegócio 

– Santo Anastácio 

 

RA Registro 

 Expansão dos programas de agronegócio visando agregar valor a produção 
agrícola  

 Instituto de Zootecnia – melhor estruturação da cadeia produtiva de 
bubalinocultura 

 Expansão do Programa Melhor Caminho  

 Expansão dos serviços e incentivo à APTA  

 Priorizar o atendimento técnico aos agricultores familiares do Vale do Ribeira 
 

 

RA /RM Ribeirão Preto 

 Fornecimento de mudas para recomposição e readequação ambiental  

 Revogação da lei que proíbe o abate de javali e javaporco (não existência de 
predador natural), configurando-se como uma praga  

 Proibição da introdução de animais exóticos  

 Apoio ao produtor rural na “adequação ambiental” das propriedades paulistas 
 

RA São José do Rio Preto  

 Reforma do Barracão dos produtores rurais - Aparecida d´Oeste 

 

RM Baixada Santista  

 Não houve demandas 

RM São Paulo 

 Não houve demandas 

RA/RM Sorocaba 

 Recuperação das estradas rurais – Programa Melhor Caminho – Guareí 
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 Aquisição de pontes metálicas – Boituva 
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Não houve demandas 

AU Jundiaí  

 Conservação de estradas – Programa Melhor Caminho – Jundiaí 
 

AU Piracicaba 

 Não houve demandas 

 


