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Audiência Presencial – LOA 2019                 

Descrição da Solicitação – Secretaria do Meio Ambiente 

 

RA Araçatuba 

 Construção de aterro sanitário com tecnologias - Andradina 

 

RA Barretos 

 Não houve demandas 

RA Bauru 

 Não houve demandas 

RA /RM Campinas 

 Não houve demandas 

RA Central 

 Recuperação da mata ciliar às margens do Ribeirão das Cruzes – Araraquara 

 Recursos para ações efetivas de tratamento ambiental da antiga pedreira 
municipal e urbanização – Matão 

 Recursos para revitalização do lago do Parque Ecológico José Laerte Tarallo 
Mendes – Matão 

 Recursos para fechamento e recuperação da área do aterro municipal - Matão 

 Projeto ambiental - Revitalização da área do Córrego Tanquinho (área de 
preservação e proteção ambiental degradada, que requer revitalização, a fim 
de se desenvolver projetos ambientais, visitação de público e escolas e 
preservação de nascentes e margem do rio) – Araraquara 

 Aquisição de caminhão compactador de lixo – Boa Esperança do Sul 
 

RA Franca 

 Não houve demandas 

 



  
Governo do Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Subsecretaria de Planejamento                                                                                                     

 

RA Itapeva 

 Não houve demandas 

 

RA Marília 

 Implantação de programas de coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos – 
regional 

 Maior rigor no cumprimento das leis de proteção ambiental - Marília 
 

 

RA Presidente Prudente 

 Recuperação e revitalização das nascentes – Tarabai 

 

RA Registro 

 Facilitar e agilizar o licenciamento ambiental visando a atração de 
investimentos  

 Classificar as áreas de preservação ambiental como bônus para o 
desenvolvimento  

 
 

RA / RM Ribeirão Preto 

 Fornecimento de mudas para recomposição e readequação ambiental  
 Recuperação ambiental e estímulo a biomassa 
 Apoio ao produtor rural na “adequação ambiental” das propriedades paulistas 

 

 

RA São José do Rio Preto 

 Não houve demandas 

 

 

RM Baixada Santista 

 Estruturar os Parques Ecológicos da Serra do Mar 
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RM São Paulo 

 Saneamento ambiental – gerenciamento e valorização dos resíduos sólidos – 
CIMBAJU 

 Implantação de portal de acesso / portarias / base de apoio / fiscalização / 
Centro de Referência do Parque Estadual do Juquery e Caieiras 

 Implantação da Fiscalização Ambiental Integrada nas áreas de mananciais no 
Grande ABC - Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 

RA/ RM Sorocaba 

 Implantação de Usinas Regionais de Reciclagem de Entulho – Areiópolis 

 Construção do Centro Regional de Processamento de Resíduos Sólidos – 
Araçariguama 

 Construção de cabeceiras a serem instaladas nos bairros rurais – Boituva 

 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

 Não houve demandas 

 

AU Jundiaí 

 

 Não houve demandas 

 

AU Piracicaba   

 Não houve demandas 

 


