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Descrição da Solicitação – Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente
RA Araçatuba
DEMANDAS ORAIS
 Não houve solicitações
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve solicitações
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Criação de programas de incentivo ao plantio de árvores nas residências e vias urbanas
 Maior atenção do Estado em relação ao descumprimento da população e empresas com a
preservação do meio ambiente
 Instalação de Parques Temáticos
 Investimento na área focando na produção de energia elétrica através de fontes renováveis,
preparando o sistema para maior demanda
 Incentivo a medidas sustentáveis para a preservação do meio ambiente
 Investimento em energia sustentável, principalmente a energia obtida através do sol. Nossa
região é perfeita para abrigar esse tipo de investimento – Bilac

RA Barretos
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Apoio do Estado para captação de água no Rio Pardo - Barretos
 Investimento, principalmente em saneamento básico e politicas públicas nas áreas de
preservação ambiental - Regional
 Liberação do FID (Sec. Justiça) para desenvolvimento no caso especifico para Taiuva
 Construção de reservatórios de água em municípios da região, principalmente Barretos
 Expansão dos serviços de Infraestrutura e preservação do Meio Ambiente nos municípios de–
Monte Azul Paulista - Viradouro
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RA Bauru
DEMANDAS ORAIS
 Implantação de Consórcio Regional de Resíduos Sólidos
 Apoio ao encaminhamento da “Lei do Serrado” para desenvolvimento sustentável – Bauru
DEMANDAS DE OFICIOS
 Equacionamento do sistema de transporte de material reciclável
 Aprovação do projeto para destinação do lixo através do Programa Desenvolve São Paulo que
irá atender 19 munícipios
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Investimentos na gestão, principalmente do saneamento, recursos para tratamento dos
resíduos
 Implantação Parque Linear, Agua do Sobrado que atenderá grande região do município e
melhoria de infra urbana – Bauru
 Fiscalização Ambiental no município- Bauru

RA/RM Campinas
DEMANDAS ORAIS
 Desassoreamento das represas Bom Jesus e São Jorge – Rio das Pedras
 Construção de adutora – Rio das Pedras
DEMANDAS DE OFICIOS
 Construção de Reservatório de Água – Analândia
 Perfuração de poço artesiano – Analândia
 Construção da Estação de Tratamento de Esgoto, bem como afastamento e rede coletora do
Bairro Paraíso - Santa Cruz da Conceição
 Continuidade das obras para 2ª etapa – desvio de águas pluviais na Vila Esperança (Voçoroca)
– Vargem Grande do Sul
 Construção de Parque Linear / Canalização do Córrego Chiquinho Quadros – Capivari
 Desassoreamento das Represas Bom Jesus I e II e São Jorge I e II – Rio das Pedras
 Construção da captação do Ribeirão Tijuco Preto – Rio das Pedras
 Adutora de água Tijuco Preto– Rio das Pedras
 Respaldas a parceria entra o Consorcio da Bacia do PCJ e a AGEMCAMP para obras e serviços
de interesse da RMC
 Convenio para ações de Proteção Ambiental - Jundiaí
 Construção de Passagens de Fauna – Serra do Japi – (bairros Santa Clara e Eloy Chaves) Jundiaí
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Implantação efetiva o reaproveitamento da água de reuso para diversos fins no âmbito do
Estado
Equipar as Escolas Estaduais com sistema de energia fotovoltaica – Indaiatuba
Recursos para a construção de Barragem no Rio Piraí (CONIRP) – Indaiatuba
Proteção e preservação de mananciais (via convenio de cooperação) – AUJ
Dragagem do Rio Jundiaí – Jundiaí

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Construção e manutenção aterros sanitários – Itapira
 Melhoria no sistema de distribuição e captação de água – Rio das Pedras
 Construção de poço artesiano e reservatórios
 Construção de Parque Linear e canalização de córrego – Capivari
 Subestação de energia elétrica
 Energia renovável – maior investimento- Mogi Mirim
 Apoio aos Comitês de Bacia – Alto Tiete e PLJ – Holambra
 Maior investimento na compra de equipamentos / veículos/ sistemas de fiscalização e
educação ambiental
 Universalização do saneamento, ampliar incentivos para manutenção e criação e Parques Piracicaba
 Recursos para contenção de córregos na área urbana – Itapira
 Melhorias para esgotamento sanitário – Socorro
 Melhoria no sistema de captação e distribuição – Rio das Pedras
 Aquisição de máquinas para manutenção do aterro sanitário – Itapira

RA Central
DEMANDAS ORAIS
 Implantação de Consócio Regional de Resíduos Sólidos – Tabatinga
 Implantação de ETE´s / Poço Profundo em Rincão
DEMANDAS DE OFICIOS
 Recursos para execução de limpeza e Drenagem das calhas dos córregos e rios, construção e
galerias, estruturas e reservatórios de retenção de águas – Matão
 Recursos para execução de obras de Micro e Macrodrenagem, construção de barragens de
retenção e lagoas de contenção de águas pluviais – Matão
 Manutenção da rede coletora de esgotamento sanitário – Tabatinga
 Instalação de Poço Artesiano para atender os bairros Vila Paulista, Jardim Liberdade, Jardim
Alvorada e CDHU- Rincão
 Instalação de ETE- Estação de Tratamento de Esgoto- Rincão
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Fechamento e recuperação da área do aterro municipal – Matão

DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Investimento em saneamento básico e infraestrutura de recursos removíveis

RA Franca
DEMANDAS ORAIS
 Saneamento básico – instalação de ETE- Guará
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Maior investimento no saneamento básico dos municípios
 Ampliação das questões relacionadas a saneamento para área rural
 Maior investimento e políticas transparentes e efetivas para preservação do meio ambiente
 Implantação do Parque Ambiental do Rio Canoas – Franca
 Investir na lógica da sustentabilidade

RA Itapeva
DEMANDAS ORAIS
 Revisão da Lei 2.090 que proíbe ter indústria de celulose na Bacia, o município de Capão
Bonito
 Potencialidades da região, só se fala em Eco Florestal e não menciona os minérios
 Recursos adicionais aos os Fundos (FEHIDRO, FECOP, FEPRAC) – incentivos aos municípios.
 Investimento de infraestrutura nos parques e nas áreas de preservação
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Saneamento básico – melhoria na qualidade de saúde da população
 Universalização do saneamento básico com tratamento de esgoto e abastecimento de água –
Itaoca
 Criar nas escolas a disciplina obrigatória de Educação Ambiental com professores voltados a
essa área
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RA Marília
DEMANDAS ORAIS
 Implantação de programa de uso de energia fotovoltaica – Guaimbê
DEMANDAS DE OFICIOS
 Recursos para combate a erosões e assoreamentos das nascentes, rios e afluentes –
Alvinlândia
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Incentivar a economia com energias renováveis e menores impactos ambientais
 Construção de sistemas de saneamento para resíduos líquidos e sólidos – Marilia
 Contratação PPP´s para energia limpa fotovoltaica e eólica para baixar custo da produção
 Tratamento de esgotos, manutenção da mata nativa, corredores naturais para os animais se
deslocarem – Guaimbê

RA Presidente Prudente
DEMANDAS ORAIS
 Apoio às Prefeituras para implantação de sistemas de energia fotovoltaica – Euclides da Cunha
DEMANDAS DE OFICIOS
 Recuperação, revitalização e reflorestamento do projeto da Bacia do Ribeirão Rebojo – Tarabai
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Subsídios à produção de energia limpa – Maior fiscalização ambiental
 Implantação de Coleta Seletiva
 Ações voltadas para educação ambiental
 Maior fiscalização e educação ambiental
 Implantação de Lagoa de Tratamento em loteamentos – Dracena
 Melhorar as questões ambientais – Tarabai
 Contratação de mais funcionários – DAEE
 Criação de um comitê para investimentos e desenvolvimento do Parque Estadual do Rio do
Peixe – Martinópolis

RA Registro
DEMANDAS ORAIS
 Dragagem do Rio de Pariquera-Açu
 Tratamento de Resíduos sólidos / lixo
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Criação de Fundo de Compensação para municípios com grandes áreas de preservação
ambiental – Eldorado
Reativar o Projeto Água é Vida
Conclusão das obras da Barragem do Valo Grande de Iguape

DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Tratamento de resíduos sólidos – saneamento de Registro
 Usina de geração de energia com queima de lixo
 Ampliação dos investimentos para o meio ambiente
 Investimentos e apoio técnico para gestão integrada de resíduos sólidos – Jacupiranga e Cajati
 Dragagem do Rio Pariquera, evitando enchentes e a interrupção da entrada do município
 Maior incentivo e iniciativa na busca e produção de energia renovável
 Conclusão das obras na barragem no canal do Valo Grande de Iguape com a retomada do
projeto técnico da DAEE

RA /RM Ribeirão Preto
DEMANDAS ORAIS
 Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - Jardinópolis
DEMANDAS DE OFICIOS
 Conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto e Emissários – Jardinópolis
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Término da ETE que está parada – Jardinópolis
 Construção de ETE em São Simão
 Maior investimento em Estações de Tratamento de Esgoto nos municípios
 Universalização do saneamento básico
 Maior investimento nas Estações de Tratamento – infraestrutura em todos os municípios
 Saneamento e acesso a agua tratada em todos os municípios

RA São José do Rio Preto
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
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DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Melhorar a fiscalização ambiental e aumentar a preservação
 Aprimorar os serviços de saneamento
 Implantação de sistemas de Informações para melhoria da conservação do meio ambiente
 Tratamento de esgoto para todas as comunidades – Bairros isolados
 Investimento em obras de saneamento e fiscalização ambiental

RM Baixada Santista
DEMANDAS ORAIS
 Melhoria do saneamento básico
 Enchentes – infraestrutura e maiores investimentos para programas
 Saneamento básico nas comunidades
 Plano de Resiliência- Impactos Ambientais- Agrotóxicos – uma visão do Estado para defender
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Investimento de infraestrutura de assoreamento dos canais e combater enchentes e vias
pavimentadas
 Ações e programas de infraestrutura / conscientização ambiental e desassoreamento dos
canais
 Expansão do Saneamento Básico
 Recuperação das praias (emissários, integração com a comunidades, parceiras para melhorar o
saneamento)
 Participação real com programas de educação ambiental em setores públicos
 Investimentos na criação de energia renovável

RM São Paulo
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Agilidade nas licenças ambientais (CETESB)
 Saneamento básico nas periferias
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RA / RM Sorocaba
DEMANDAS ORAIS
 Não houve demandas
DEMANDAS DE OFICIOS
 Autorização para assinatura de convenio com o FID- Fundo de Interesse Difusos visando à
recuperação da Represa Municipal, fonte de abastecimento / reservatório de água – Bofete
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Não houve demandas

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte
DEMANDAS ORAIS
 Transporte Sanitário – coletivo
DEMANDAS DE OFICIOS
 Saneamento básico nas regiões Leste e Norte – São Jose dos Campos
 Desassoreamento do Rio Cumprido, na divisa entre São Jose dos Campos e Jacareí
 Drenagem e Pavimentação do estacionamento do Parque Tecnológico
 Interligação da Estação de Tratamento de Esgoto do Parque Tecnológico com a rede coletora
da SABESP
 Implantação das Bacias de retenção de Águas Pluviais conforme preconizado no Plano
Municipal de Macrodrenagem
 Plantio de 5 mil mudas ara arborização urbana
DEMANDAS DE FICHAS DE VOTAÇÃO
 Criação de sistema regional e transporte sanitário, reduzindo custos
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