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Audiência Presencial – LOA 2019 

Descrição da Solicitação - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação  

RA Araçatuba  

 Apoio / liberação de recursos ao Parque Tecnológico Ciência, Tecnologia e 
Inovação – Araçatuba 

 Desenvolvimento e atração industrial – gestão governamental – Araçatuba 
Regional 

 Expansão de atividades econômicas – Araçatuba 
 

RA Barretos 

 Ampliação dos cursos da FATEC de Bebedouro 

 Implantação de FATEC em Barretos 
 

RA Bauru  

 Reinstalação de escola profissionalizante (unidade transferida para Cafelândia) 
em Pirajuí 

 Construção de ETEC em Pirajuí 
 

RA /RM Campinas 

 Expansão de recursos destinados aos programas universitários de formação, 
pós-graduação e pesquisas – Reitor da UNICAMP  

 Compensação por recursos prometidos em virtude da expansão do Campus FCA 
Limeira – Reitor da UNICAMP 

 Manutenção dos repasses relativos aos royalties do petróleo e da COMPREV – 
Reitor da UNICAMP 

 Correção do percentual de vinculação orçamentária destinado às universidades 
paulistas 

 Expansão dos programas de investimento em Economia Criativa - Regional 

 
 

RA Central 
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 Revisão nos critérios locacionais das FATEC´s 
 

RA Franca  

 Expansão de cursos profissionalizantes nas ETEC´s 

 Expansão dos programas de fomento à pesquisa e recursos para bolsas de 
estudo 

 Apoio a realização de pesquisas de interesse do Estado evitando as de caráter 
unicamente acadêmico  

 Aprimoramento do ensino técnico universitário de acordo com as necessidades 
epidemiológicas da população e do sistema de saúde – Cristais Paulista 

 Incentivo a indústria de calçados de Franca 
 

RA Itapeva 

 Atração de indústria de processamento de minérios – Itapeva  

 Expansão e divulgação dos cursos oferecidos pela UNESP – Itapeva 

 Implantação de programas de parceria entre as Universidades Públicas e as 
entidades privadas 

 

RA Marília 

 Expansão dos programas de apoio aos Parques Tecnológicos - Garça 

 Expansão dos recursos da UNESP considerando a criação de 11 novos cursos na 
área de engenharia 

 

RA Presidente Prudente 

 Aquisição de veículos para transporte de estudantes universitários – Euclides da 
Cunha 

 Criação de programas de atração de indústrias – pequenos municípios – Santo 
Anastácio 

 Investimentos em Parques Tecnológicos  

 

RA Registro 

 Recursos para implantação do Centro de Inovação Tecnológica – Registro 

 Implantação de ETECRIS – Economia Criativa – Registro 
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 Implantação de programas de atração industrial visando a permanência dos 
jovens na região e geração de emprego e renda 

 Instalação de unidade da FATEC na região 
 

 

RA/RM Ribeirão Preto 

 Investimentos e criação da carreira de pesquisador científico junto as 
universidades públicas 

 Implantação de politica pública institucional visando a retenção de pessoal 
qualificado no desenvolvimento cientifico e tecnológico  

 

RA São José do Rio Preto 

 Aumento do repasse do ICMS às Universidades  
 

RM Baixada Santista 

 Expansão dos Programas de Desenvolvimento Tecnológico visando a geração 
de emprego e renda 

 Expansão dos cursos ligados à área tecnológica 

 Ampliação de cursos da UNESP no interior e litoral 

 Expansão do Programa de Alistamento Civil 

 

RM São Paulo 

 Recursos para construção de FATEC – Cajamar 

 Ampliação da rede de Fibra Ótica para monitoramento regional integrado- 

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Implementação do Parque Tecnológico na Região do Grande ABC - Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC 

 Construção de ETEC em Rio Grande da Serra - Consórcio Intermunicipal do 

Grande ABC  

 

RA / RM Sorocaba 

 Construção de prédio próprio para ETEC (em uso galpão de agronegócio) – 

Ibiúna 
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 Implantação de unidades da FATEC e ETEC – Araçariguama 

 Expansão de programas de atração industrial – Boituva 

 Reforma / Ampliação da ETEC Sebastiana de Barros – São Manoel 

 Apoio ao Arranjo Produtivo de Malharia e Confecções Infantis - Cerquilho 

 Construção e implantação de Distrito Industrial - Pereiras 

 Construção de ETEC – Boituva 

 Construção de Polo de Desenvolvimento Regional na área de silvicultura – 
Itatinga 

 Criação de Programas de geração de emprego e renda, inclusive para a área de 
assentamento indígena – Tapiraí 

 Implantação de Programas para geração de emprego e Renda – Cerqueira Cesar 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Não houve demandas 
 

AU Jundiaí 

 Aporte de recursos para o Projeto da ETEC Bendito Storani – implantação de 
planta piloto de produção de vinho e suco de uva 

 Autorizar a celebração de convênios para cursos de qualificação e 
requalificação profissional – Jundiaí 

 Implantação de cluster de tecnologia e inovação – Complexo ARGOS – Jundiaí 

 Implantação da estrutura necessária para o curso de manutenção de aeronaves 
na ETEC Benedito Storani 

 ETEC/FATEC – aumento de vagas para cursos noturnos 
 

AU Piracicaba 

 Não houve demandas 


