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Descrição da Solicitação - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

RA Araçatuba            

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação de Programa de atração de atividades produtivas para geração de emprego e 

renda – Coroados 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve solicitações 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Instalação de unidades da ETEC/ FATEC 

 Incentivo à atração de empreendimentos indústrias na região 

 Maior investimento nas universidades públicas 

 Maior investimento na formação de profissionais em regiões de baixa renda 

 Facilitar e incentivar o acesso dos jovens economicamente desfavorecidos aos meios de 

conhecimento e qualificação para o trabalho 

 Aumento de recursos para projetos de tecnologia no âmbito das pesquisas de Universidades 

Públicas, visando à modernização principalmente dentro dos órgãos Públicos, tais como, 

energia solar nos órgãos públicos, captação e água pluvial, etc. 

 Maior investimento para programas gratuitos de cursos profissionalizantes de qualificação e 

de capacitação 

 Maior oferta de escolas técnicas na região 

 Implantação de unidades das universidades públicas, de cursos variados, para a região 

 Desvinculação dos inativos das Universidades Públicas da folha de pagamento das 

universidades 

 UNESP - Aumento do número de funcionários (Pesquisa) na área de Veterinária em 

decorrência do alto número de aposentadorias 

 

RA Barretos            

DEMANDAS ORAIS 

 Construção de Escola Técnica – ETEC – Monte Azul 

 Criação de FATEC e aumento de cursos na ETEC – Colina 

 Criação de Salas Descentralizadas e novos cursos nas ETEC´s – Viradouro 

  Expansão dos cursos técnicos ETEC/FATEC e faculdades - Bebedouro 
 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Descentralizar o ensino técnico para os munícipios – Viradouro  

 Utilização de tecnologias na agricultura, através da parceria com as FATEC´s/ETEC´s 

 Fomento ao empreendedorismo e geração de emprego e renda 

 Ampliação de vagas e cursos em escolas técnicas de nível médio e superior 

 Implantação de cursos de Ensino Técnico e Empreendedorismo – Bebedouro 

 Abertura dos Polos de Desenvolvimento regionais e municipais  

 Investimentos do setor produtivo / econômico voltados à área educacional  

 Construção de FATEC – Barretos  

 Criação de Escolas Técnicas- cidades estão sem vocação, em fase de transição econômica com 

a migração da citricultura para cana de açúcar – Regional 

 Incentivo para o microempreendedor para maiores investimentos no munícipio – Colina  

 Escolas Técnicas para aos municípios, cursos profissionalizantes, identificar potencial industrial 

e agrícola de cada município 

 

RA Bauru         

DEMANDAS ORAIS 

 Criação da Zona de Exportação – para a Região de Bauru 

 Infraestrutura para o Distrito Industrial – Bauru 

 Instalação do Centro de Inovação Tecnológica em parceria com a UNESP – Bauru 

 Expansão dos Cursos da ETEC / Fatec 

 Instalação de laboratórios nas ETECs e Fatec 

 Implantação de polo de desenvolvimento Agrícola (Couro / Petróleo) – Bauru 

 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica – Bauru 

 Reforma do prédio atual da ETEC / Fatec 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Reforma e equipamentos para o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru – Rede Paulista de 

Centros de Inovação Tecnológica – RPCiTec (parceira UNESP e Prefeitura Municipal de Bauru) 

 Investimentos para os Distritos Industriais de Bauru (infraestrutura) 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Implantação de Centro de Inovação Tecnológica de Bauru 

 Ampliação / reforma do prédio da ETEC – Bauru 

 Incentivo as instituições com competência para desenvolvimento tecnológico 

 Incentivo a geração de postos de trabalho/ desenvolvimento econômico regional  

 Utilização do prédio do Colégio Ernesto Monte para ampliação das ETEC´s e FATEC´s – Bauru 

 Recurso para Criação do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru  
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 Aumento do investimento nas ETEC´s e FATEC´s  

 Cursos EAD e itinerantes para profissionalização e capacitação em tecnologia (sistemas, 

hardware,) em cidades de pequeno porte – Macatuba 

 Maior desenvolvimento e investimento em qualificação e inovação 

 Equipamentos e subsídios para o aumento das condições de pesquisas tecnológicas 

 Investimentos em pesquisa, inovação e empreendedorismo 

 Construção de um novo espaço no terreno da ETEC, com salas que contemplem Anfiteatro, 

laboratórios de física, química, biologia e informática – Bauru 

 Maior oferta de cursos que trazem desenvolvimento como engenharia, ciência (robótica, 

informática, inteligência artificial) 

 Capacitação para o aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento tecnológico – Piratininga 

 

RA/RM Campinas          

DEMANDAS ORAIS 

 Aumento de investimento na UNESP e Centro Paula Souza 

 Aumento de vagas e cursos – ETEC e FATEC  

 Construção de incubadoras – FATEC – Rio das Pedras 

 Reforma do CTI – Estiva Gerbi 

 Apoio ao empreendedorismo nas periferias – Rio das Pedras 

 Aumento de recursos para educação e ciência e tecnologia para atração de novas empresas – 

UNICAMP 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Implantação de obras de infraestrutura do Distrito Industrial III – Casa Branca 

 Instalação do Campus da UNESP ou FATEC – Casa Branca 

 Instalação de ETEC – Bragança Paulista 

 Recursos para equipamentos para atendimento no PAT – Jundiaí 

 Aditamento do convenio TVTEC / Centro Paula Souza / Programa NOVOTEC– Jundiaí 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Desenvolver Sistemas tecnológicos – Valinhos – modernização tecnológica 

 Construção de ETEC e FATEC 

 Apoio em cursos técnicos e financiamentos 

 Apoio para infraestrutura dos Parques Industriais 

 Investimento em incubadoras e Centros de Inovação Tecnológica, Distrito Industrial, 

programas de qualificação – Rio das Pedras 

 Programas de empreendedorismo e geração de emprego nas periferias – Rio das Pedras 

 Investimento em qualificação de acordo cm a vocação da região  
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 ETEC em Jaguariúna 

 Criar programas de inovação no empreendedorismo – manutenção e melhoria das ETEC / 

FATEC com incentivo a pesquisa e desenvolvimento – Piracicaba 

 Término da ETEC /FATEC – Sumaré 

 Recurso para os Institutos de Pesquisa 

 Aumento de escolas técnicas – Itobi 

 Investimento em incubadora – cursos sociais de aprendizagem – Rio das Pedras 

 Programas de empreendedorismo e geração de renda nas periferias – Rio das Pedras 

 Descentralizar as indústrias e distribuir pelo estado  

 Reestruturar e capacitar todos profissionais, implementando novas tecnologias para melhor 

distribuição de conhecimento – Sumaré 

 Fomento para os Parques Industriais 

 Investir na pesquisa agropecuária (Institutos de Pesquisa), reposição e pesquisadores e 

funcionários de apoio 

 

RA Central         

DEMANDAS ORAIS 

 Reabertura do restaurante universitário da UNESP 

 Implantação do Parque Tecnológico – Araraquara 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Construção do prédio da FATEC – Matão  

 Reforma e ampliação do restaurante universitário – UNESP – Araraquara  

 Reforma e ampliação do Centro de Ciências de Araraquara – CCA (vinculado à Diretoria do 

Instituto de Química da UNESP – Araraquara) 

 Suporte e modernização / atualização do sistema de informática (hardware e software, 

visando aquisição de novas máquinas) – Matão  

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aprofundar estudos para que os jovens da população de baixa renda possam ter acesso a estes 

sistemas FATEC / ETEC 

 Inovação, empreendedorismo, ensino superior, investimentos para geração de renda, 

empregos, arrecadação e melhoria na inclusão social 

 Criação de um Centro Tecnológico em Araraquara 

 Reforma e ampliação do Centro de Ciências – Araraquara  

 Restaurante universitário, reforma e ampliação 
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RA Franca            

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Regularização FATEC de Franca 

 Pavimentação ETEC Agrícola – Franca  

 Mais subsídios para empresas e incentivo 

 A criação de empresas, principalmente setor calçadista, que tem empresas encerrando suas 

atividades 

 Pesquisa e educação técnica 

 Investimento no setor de produção, aperfeiçoamento e busca de novas empresas para os 

jovens e pessoas da 3ª idade terem oportunidade 

 Trazer para Franca instituição de ensino público voltado para tecnologia (engenharias, 

tecnologias, programação) 

 Criar métodos de capacitação para empresários, futuros empresários, produtores rurais 

 Qualificar a educação e não acabar com as universidades e pesquisa 

 Melhoria na distribuição de recursos para capacitação e gestão  

 Diversificação e aumento nos cursos oferecidos 

 Cursos complementares na UNESP de Franca e bolsas 

 Aumentar o número de curso na UNESP – Campus Franca 

 Incentivo para levar as empresas e investimentos estatais para regiões mais afastadas 

 

RA Itapeva          

DEMANDAS ORAIS 

 Fortalecimento da ETEC 

 Melhoria e expansão do espaço físico da ETEC – Itapeva 

 Desenvolver a região / atrativos para que os estudantes continuem na região 

 Implantação de Programa de atração de indústrias para região 

 Necessidade de desenvolver o CTI – Centro Tecnológico de Inovação – UNESP 

 Fomento a industrialização / commodities de soja 

 Investimento na ETEC´s e FATEC´s – Ribeirão Branco 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Investimento e custeio em mais instituições de ensino profissionalizante e superior 

 Maior apoio as instituições tenham que atendam às necessidades da população em relação ao 

desenvolvimento de tecnologias e pesquisas demandadas pelos agricultores 

 Investimento em pesquisa, amplitude de trabalho, formação adequada para futuros 

profissionais – Fartura 

 

RA Marília          

DEMANDAS ORAIS 

 Implantação Polo Tecnológico de Marilia – Vera Cruz 

 Implantação de programa de qualificação profissional – Regional Oscar Bressane 

 Implantação de programas de incentivo a atração de indústrias– Tarumã 

 Instalação de Centro de Inovação Tecnológica na UNESP – Assis 

 Credenciamento do Parque Tecnológico (Tecnologia de Informação) – Marilia 

 Aumento de vagas nas ETEC´s – Alvinlândia 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 

 Implantação de Distritos Industriais nas pequenas cidades – Maracaí 

 Criação de classes descentralizadas das ETEC´s e FATEC´s para as pequenas cidades – Maracaí 

 Criação de Centros de pesquisa e inovação 

 Ensino Superior – aprovação quadro funcionário FAMEMA e autorização concurso; construção 

sede própria FAMEMA 

 Investimento na expansão das FATEC´s 

 Aumento das vagas nas Instituições para qualificar jovens para o primeiro emprego – 

Alvinlândia  

 Instalação de um Centro de Inovação Tecnológica – Tarumã 

 Ampliação do ensino técnico profissionalizante por meio de ETEC´s e FATEC´s, ampliação da 

pesquisa de desenvolvimento – Palmital 

 Implantação de um Polo Industrial para incentivar empresários Oscar Bressane 

 Credenciamento do Parque Tecnológico – Marília 

 ETEC de Cândido Mota, expansão de mais cursos profissionalizantes  
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RA Presidente Prudente 

DEMANDAS ORAIS 

 Apoio ao Polo de Desenvolvimento de Presidente Prudente 

 Criação de Núcleo de Estudo em Paleontologia na UNESP de Presidente Prudente 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Sala experimental na UNESP para acompanhamento e estudos dos fósseis no sitio 

Paleontológico em Pirapozinho – Necessidade de preservação do Patrimônio 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior incentivo para geração de emprego, criação de polos industriais 

 Maior fomento a inovação tecnológica 

 Instalação de FATE / ETEC – Presidente Bernardes 

 Indústria e cursos profissionalizantes– Presidente Bernardes 

 Atração de empresas, principalmente de agroindústria  

 Criação de Polo Industrial para utilização do couro – zona da pecuária  

 Implementação tecnológica e melhoria dos prédios  

 Apoio à pesquisa tecnológica e aumento do agronegócio 

 Polo de Desenvolvimento Regional  

 Instalação de Universidade Federal com ênfase nos estudos de novas tecnologias e inovação- 

Saneamento básico e educação ambiental  

 Ensino profissionalizante gratuito 

 Mais ações regiões de pesquisa agropecuária e transferência de tecnologias e inovações 

 Fortalecimento de ações voltadas ao empreendedorismo e startups 

 Mais pesquisa na área agropecuária 

 Implantação de Polos industriais  

 Criação de Polo Regional de Tecnologia de Informação e Robótica 

 Ensino ligado ao Polo de desenvolvimento de tecnologia e robótica 

 Construção de Universidade Estadual Regional – Dracena 

 Disponibilização de cursos de qualificação profissional – ETEC´s / FATEC´s  

 Construção de Polos / Centros de Eventos tecnológicos de formação – Santo Expedito 

 Aumento de ETEC´s e escolas profissionalizantes  

 Implementação de cursos profissionais e melhor capacitação – Presidente Vesceslau 

 Implantação de programa para atração de novas indústrias – Emilianópolis 

 Incentivo ao ensino técnico, ampliando suas opções de curso – Adamantina 

 Maior investimento na formação e qualificação profissional 

 Implantação de ETEC´s e FATEC´s – Tarabai 

 Incentivo a produção agrícola, tecnologia e pesquisa- Tarabai 

 Aumento do numero de vagas FATEC´s 
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 Mais acesso às novas tecnologias e pesquisas aos pequenos e médios agricultores  

 Disponibilização de cursos de acordo com as características regionais  

 Ampliação de cursos técnicos de produção e manejo da lavoura para as famílias de agricultura 

familiar 

 Recuperação e construção de pontes  

 

RA Registro          

DEMANDAS ORAIS 

 Ampliação de cursos nas ETEC´s (cursos de formação para restauração, turismo, gastronomia) 

 Comunicação –Implantação de sistema de internet para a zona rural – Eldorado 

 Criação de Porto Seco 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Oferta de mais cursos profissionalizantes – Cajati 

 Ensino Superior – através de parcerias universitária em saúde – residência médica – 

especialização 

 Implantação de FATEC na região 

 Investimento na construção do Polo Tecnológico denominado CITVALE – Registro 

 Instalação de FATEC – Registro 

 Fomento aos pequenos negócios e identificação de vocações econômicas nos municípios do 

Vale do Ribeira – Jacupiranga 

 Maior investimento no ensino técnico, superior, pesquisas voltadas a peculiaridades da região 

(turismo, meio ambiente, agricultura familiar) – Eldorado 

 Maior investimento em universidades públicas -mais cursos na UNESP e novos cursos 

profissionalizantes 

 Expansão de vagas na ETEC/FATEC além do ensino de empreendedorismo (com prática) no 

ensino médio  

 Estabelecimento de vínculos de estagio e emprego após a formação do aluno para não 

desperdiçar a formação adquirida 

 Tornar Registro um Centro Logístico para os transportes, dotar a região de infraestrutura 

tecnológica 

 Ampliação de escolas técnicas, disponibilização de crédito para ampliação do 

empreendedorismo 

 Maior enfoque ao empreendedorismo, geração de renda e trabalho, acesso a implantação de 

indústrias e empresas na região 

 Melhoria e aumento da oferta de ensino técnico na região 

 Melhoria do sinal da internet- Eldorado 
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RA /RM Ribeirão Preto          

DEMANDAS ORAIS 

 Instalação de FATEC - Serrana 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Maior investimento nas ETECs – Jardinópolis 

 Construção de FATEC – São Simão 

 Geração de empregos com a redução e impostos aso pequenos e médios empresários 

 Valorização do UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de SP que teve drástico corte de 

vagas em 2019 

 Investimento nas ETECs com ampliação dos cursos oferecidos – Orlândia 

 Mais vagas nas escolas técnicas  

 Construção de FATEC – Serrana 

 Investimento em tecnologias para agronegócio  

 

RA São José do Rio Preto         

DEMANDAS ORAIS 

 Construção de Distrito Industrial – Tanabi 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Incentivo ao Parque Industrial  

 Melhorar o fomento a pesquisa e inovação 

 Instrução tecnológica na área calçadista, alumínio e sucroalcooleiro – Tanabi 

 Infraestrutura para desenvolvimento do 2º Distrito Industrial, em fase de conclusão – Tanabi 

 Incentivar a construção dos Distritos Industriais nos municípios 

 Qualificação e melhor preparação de mão de obra para atrair investidores e empresários 

 Investimentos em qualificação profissional (ensino técnico) 

 

RM Baixada Santista          

DEMANDAS ORAIS 

 Curso Técnico profissionalizante para alunos de periferia 
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 Implantação de Parque Tecnológico e Escolas Técnicas 

 Cursos técnicos na área de construção civil - Cubatão 

 Cursos a distancia e investir em novos polos 

 Maior ampliação de atividades complementares e ao ensino a distância 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Operacionalização do Programa Estadual de Fomento à Economia Popular e Solidária 

 Estabelecimento de convênios com as prefeituras para a implementação de politicas 

municipais de fomento a economia solidária 

 Criação de linhas de financiamento de empreendimentos econômicos solidários  

 Implantação de programa de compra governamental de produtos dos empreendimentos 

econômicos solidários  

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Abertura de FATEC 

 Fomentar novas opções de desenvolvimento econômico na RMBS, a exemplo da capitação de 

agentes turísticos e novos polos atrativos 

 Incremento do ensino técnico na RMBS 

 Parque Tecnológico Metropolitano, abrangendo as 9 cidades e universidade com pesquisas 

 Incentivos fiscais para retomada do Polo Industrial da indústria de base em Cubatão para 

garantir competitividade no mercado externo e gerar emprego e renda 

 ETEC de Artes - Santos 

 Investir em FATEC´s se ETEC´s da Baixada Santista, tanto na construção como na retoma dos 

prédios existentes, além da capacitação e valorização dois funcionários. 

 Ampliação de oferta de cursos técnicos / programas em turismo  

 Fomentar uma maior aproximação entre o emprego e o desempregado, promovendo cada vez 

mais, feiras e eventos direcionados a essa finalidade 

 Incentivo ao estudo e ao empreendedor tecnológico 

 Fomento a pesquisa e inovação 

 Universidades Públicas Estaduais na Baixada Santista, com mais cursos  

 

RM São Paulo          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Aumento e mais propaganda para o ensino técnico 
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 Incremento de cursos profissionalizantes – Ampliação das ETEC´s 

 Criação de Parques Logísticos e Industrial – Franco da Rocha 

 Mais investimento e qualidade nas ETEC´s e FATEC´s 

 Ampliação da estrutura para formação profissional 

 Instalação de Centro Educacional para Capacitação – Cajamar 

 Melhorar a difusão do ensino profissionalizante 

 Ampliação do uso da Tecnologia de Informação para a fiscalização e gerenciamento dos 

serviços públicos 

 

RA / RM Sorocaba          

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Expansão das ETEC´s e FATEC´s nos municípios menores 

 Incentivo fiscal aos empreendedores e pequenos empreendedores  

 Geração de trabalho e qualificação profissional 

 Cursos de capacitação e qualificação profissional para pessoas que estão abaixo da linha da 
pobreza 

 Capacitação e qualificação para desempregados 

 Aumento do numero de bolsas de estudo e pesquisas científicas 

 Apoio às empresas com afinidades aos recursos regionais 

 Fomentar a atração de empresas na cidade 

 Geração de empregos – qualificação da mão de obra 

 Implementação do Ensino Técnico e Superior para fomentar a indústria – Salto de Pirapora 

 Volta dos cursos rápidos para incentivo ao empreendedorismo  

 Readequação da oferta de cursos profissionalizantes 

 Programa para atração de indústrias – Salto de Pirapora  
 
 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte         

DEMANDAS ORAIS 

 Não houve demandas 

 

DEMANDAS DE OFICIOS 

 Criação do Polo Tecnológico para estudos agrícolas 

 Construção de Escola Técnica nas regiões Leste e Norte - São Jose dos Campos 
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO 

 Estimular a pesquisa aplicada, aproximando o setor privado das instituições públicas  

 Indução do desenvolvimento econômico 

 Construção de FATEC – região sul de São José dos Campos 

 Disponibilizar estrutura de ensino á distancia em polos da região do Vale do Paraíba com curso 
técnico de tecnologia 

 Fortalecimento de projetos de pesquisa nas universidades  

 Integração de conhecimento tecnológico desenvolvimento em São José dos Campos para 
outros municípios da região 

 Atrair mais empresas para o Estado e capacitação de pessoal – Taubaté 

 Implantação de mais universidades em especial para o Vale do Paraíba- Universidade de 
Medicina 

 Incentivos para pequenas e médias empresas, incentivos onde o empresário sinta segurança 
par contratar novamente e aquecer o mercado 

 Manter que as instituições recebam recursos 

 Tecnologia para controle arboviroses, monitoramento com armadilhas georeferenciadas com 
analise virologia dos insetos 

 

 

 

 


