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Descrição da Solicitação – Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS 

 Casa da Agricultura – disponibilização de funcionários para suporte técnico a municípios 

 Reposição do quadro de pessoal técnico 

 Assistência técnica para os agricultores pequenos permanecerem na zona rural 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimento e manutenção na produção de novas culturas regionais 

 Investimentos em tecnologia e Pesquisa para Agricultura.  

 Subsídios aos pequenos agricultores e investimentos em pessoal técnico para os municípios 

onde a agricultura é suporte 

 Maior incentivo aso pequenos proprietários para agricultura familiar.  

 Expansão dos Programas de Investimentos em tecnologia 

 Assistência ao produtor rural.  

 Revitalização das Casas de Agricultura  

 Investimentos em pessoal para assistência técnica / pesquisa / apoio na simplificação dos 

processos judiciais e fiscais 

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Apoio tecnológico e incentivo financeiro ao produtor rural 

 Adoção do “agronegócio” como vocação da região, com a policultura de cunho familiar e de 

pequena produção. 

 Maior investimento no Programa Melhor Caminho para recape das vias rurais 

 Melhorias de financiamento, programas específicos e de acesso à tecnologia agrícola – Colina 

 Incentivo à Agricultura Familiar – Pirangi – Guaraci 

 Uso tecnologia na agricultura, através do conhecimento ofertado pelas FATEC/ETEC 

 Melhoria das Estradas Rurais – Programa Melhor Caminho – Guaíra 
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RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Apoio aos Programas de Agricultura Familiar  

 Expansão do Programa Melhor Caminho – Bauru 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Limpeza e preservação de áreas de ambiente rural 

 Transporte de equipamentos e implementos da Patrulha Agrícola Mecanizada 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Assistência técnica, tecnológica e Pesquisa 

 Fortalecer a extensão rural, assistência técnica  

 Modernização das Instituições de Pesquisa e maior assistência aos pequenos produtores 

 Expansão dos Programas de Assistência ao produtor Rural 

 Oferta de assistência tecnológica e pesquisa ao produtor familiar - Piratininga 

 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Assistência ao produtor – cursos de capacitação 

 Apoio à tecnologia no campo para exportação / qualificação profissional 

 Organização Rural – cooperativas e associações 

 Equipar os municípios com máquinas para auxiliar no escamento da produção 

 Assistência técnica ao produtor rural – Campo Limpo Paulista 

 Maior apoio a agricultura- Itobi 

 Melhoria nas estradas rurais 

 Construção de ponte do Rio Quilombo - área rural - para escoamento da produção – Rio Claro 

 Aquisição de Conjunto Didático para Processamento de Vinho e Suco (BEC 449216-1) – 

Incubadoras de estimulo a produção – Jundiaí 
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RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Maior oferta de credito rural FEAP  

 Expansão de programas de diversificação da agricultura  

 Crédito para programas de energia para atividades rurais 

 Expansão das atividades de segurança rural 

 Expansão de programas de saneamento rural – fossa séptica  

 Apoio à utilização de resíduos orgânicos na agricultura  

 Convocação dos funcionários aprovados nos concursos da SAA 

 Equiparação do cargo de Assistente Agropecuário ao de Assistente Ambiental 

 Investimento em programas de Defesa Agropecuária visando à exportação 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Reforma das estradas rurais, através do Programa Melhor Caminho – Tabatinga 

 Aquisição de Patrulha Agrícola (trator 75 CV, 4x4 e equipamentos agrícolas) - Matão  

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimento em seguro rural defesa agropecuária, extensão rural e logística de transportes da 

produção 

 Convocação pessoal para preenchimentos vagas e incentivo produção com politicas publicas 

 Fomentar o desenvolvimento dos pequenos e médios produtores agrícolas, cujas prioridades 

não se prestem ao cultivo da cana de açucare laranja ou café, estimulando o cooperativismo e 

dando suporte técnico e orientação econômica 

 

RA Franca            

DEMANDAS ORAIS/ DEMANDAS DE OFICIOS/ DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Não houve demandas 

 

RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS 

 Liberação de espaço para instalação de Posto de Suinocultura  

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Desenvolvimento das políticas públicas mais eficientes para os agricultores que produzem 

alimento e fortalecimento das entidades de trabalhos de extensão e pesquisa na área 

 Aumento da porcentagem de compra da agricultura familiar  
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 Instrução para os prefeitos de como organizar se município para produzir alimentos e atender 

a merenda escolar 

 Melhorar recurso para investimentos na agricultura 

 Cessão de espaço onde estava instalado o Centro de Suinocultura (Itapeva) para instalação de 

unidade voltada ao fomento e desenvolvimento 

 Incentivo a adoção de novas tecnologias para o setor agropecuário 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Apoio a programas de combate a erosão – Melhor Caminho e FEHIDRO- Alvinlândia 

 Fortalecimento da Agricultura familiar – Marília 

 Manutenção da CODASP no Governo do Estado 

 Revitalização da CATI 

 Implantação de programas de apoio ao homem no campo – Candido Mota 

 Investimento / recursos para recuperação e estradas rurais 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Reversão ao município das áreas ocupadas pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento / Viveiro Municipal 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento dos empréstimos com juros baixos para agricultura – Pompéia 

 Apoio aos municípios com patrulhas agrícolas para poder ajudar os pequenos agricultores  

 Apoio aos Programas de processamento e transformação dos produtos primários – Candido 

Mota 

 Investimento financeiro para Prefeituras na compra de implementos e tratores para pequenos 

produtores – Marilia 

 Maior investimento e incentivo a aquisição de maquinários e recurso para a produção – Oscar 

Bressane 

 Novos cursos na região para capacitar o pequeno produtor viabilizando a sua melhor 

participação no Programa de Agricultura Familiar 

 

RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Fortalecimento dos Programas de apoio ao Agronegócio 

 Ação Orçamentária específica para pesquisa agropecuária com transferência de tecnologia 

 Fortalecimento dos Programas de Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

 Recomposição do quadro de funcionários e estrutura da Defesa Agropecuária 

 Expansão dos Programas Melhor Caminho e Pontes Metálicas 
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DEMANDAS DE OFICIOS 

 Recursos para aquisição de máquinas e implementos agrícolas- Adamantina 

 Recuperação de estradas vicinais – Presidente Prudente  

 Pavimentação da Estrada Rural Vereador Manoel Faustino – Bairro Noite Negra – Pirapozinho 

 Pavimentação da via de ligação entre o Distrito de Ameliópolis e o Rio do Peixe (PSP010) com 

extensão de 10.700 m, que interliga os municípios de Presidente Prudente à Flórida Paulista 

 Pavimentação da estrada vicinal Raimundo Maiolini, entre o Distrito de Ameliópolis até a divisa 

(Rio do Peixe) com o município de Flórida Paulista 

 Pavimentação asfáltica na estrada vicinal EML 224, que interliga o município de Emilianópolis a 

Rodovia SP 501 Júlio Budisk 

 Asfaltamento do prolongamento da Estrada Raimundo Maiolini, que liga o Distrito de 

Ameliópolis à ponte do Rio do Peixe, sentido Flórida Paulista 

 Término da construção da estrada vicinal que liga Tarabai a Sandovalina 

 Recuperação da Estrada Municipal Rural PSP -020, conhecida como Estrada do Km 09 – 

Presidente Prudente 

 Liberação da área onde estava instalada a CATI- Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 

para construção de estacionamento destinado ao público usuário dos serviços do Poupatempo 

– Presidente Prudente 

 

   DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maquinário e convênios – Melhor Caminho – Presidente Bernardes 

 Agricultura - Criação de programas de acordo com as especificidades de cada município 

 Aumento do credito agrícola 

 Pavimentação das estradas vicinais – Ribeirão dos Índios 

 Criação de associações para orientar e dar apoio ao escoamento da produção 

 Melhor infraestrutura no escoamento da produção  

 Especial atenção à retirada da vacinação contra febre aftosa 

 Fortalecimento das Patrulhas Agrícolas para atendimento ao pequeno e médio produtor 

 Pavimentação das estradas rurais 

 Duplicação da vicinal Ângelo Rena– ligando Regente Feijó a Presidente Prudente 

 Incentivo as agroindústrias - Criação de Centro de Comercialização dos produtos agrícolas – 

Adamantina 

 Fomentar a Bacia leiteira nos assentamentos, com conhecimento e tecnologia– Teodoro 

Sampaio 

 Fortalecimento da expansão da policultura  

 Aquisição de maquinário, recurso para estradas rurais – Presidente Bernardes 

 Segurança alimentar – usar os produtos da agricultura familiar nos Programas Bom Prato, Viva 

Leite, Merenda Escolar 

 Aumento das linhas de crédito para os pequenos e médios produtores 
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RA Registro          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Apoio à agricultura familiar e segurança alimentar- Eldorado 

 Produtores rurais – técnicas avançadas e produção em grande escala- Pariquera-Açu 

 Melhoria nas estradas para escoamento da produção da Agricultura Familiar 

 Investimento e fomento à produção agroecologia, bem como cooperativismo 

 Segurança jurídica / flexibilidade ambiental / linhas de crédito para agricultura, piscicultura e 

produção e banana 

 Patrulha Rural - Ativar o Programa 

 

RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Incentivo ao agricultor na produção e na pesquisa para diminuição do agrotóxico 

 

RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento de investimentos / repasse e cursos na área de Defesa Agropecuária 

 Aumento de recursos na área da agricultura 

 Incentivo para os produtores rurais 
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 Mais investimento na agricultura – Nhandeara 

 

RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Fomento a agricultura familiar orgânica 

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Expansão da infraestrutura no campo 

 Menor tributação ao pequeno produtor, com vistas a estimular o agronegócio 

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS 

 Exploração melhor do agronegócio 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Melhoria nas estradas rurais para escoamento da produção – Estrada do Bairro Zambianco – 
Tietê 

 Recursos para reconstrução e melhorias das estradas vicinais 

 Investimento no pequeno empreendedor rural  
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RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Criação da Casa de Agricultura em São José dos Campos 

 Manutenção das estradas rurais – São José dos Campos 
 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Valorização e curso de capacitação para agricultores e criadores 

 

 


