
 
 

Mini Curriculum 

 

José Henrique Conti 

Nascimento: 15 de junho de 1967 em Valinhos SP. 

Engenheiro Agrônomo - ESALQ/USP - 1989 

Mestrado: ESALQ/USP - 1994: Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas 

Doutorado: ESALQ/USP - 1999: Área de Concentração: Genética e Melhoramento de Plantas 

 

Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura do Município de Valinhos. De 

1997 a 1999. 

Ações:  

Organizou os agricultores de Valinhos na criação da Associação Agricola de Valinhos e Região, hoje 

com 200 sócios, sendo referência na região. 

Implantou o turismo rural em Valinhos e articulou a criação do Circuito das Frutas no âmbito do 

Estado de São Paulo. 

Articulou a implantação do primeiro posto estadual de recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos. Em atividade até hoje. 

 

Engenheiro Agrônomo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, atuando 

na Casa da Agricultura de Valinhos. De 2000 até atual. 

Ações: 

Criou a primeira feira de produtores de Valinhos e atualmente ajudou na organização de mais feiras. 

Atuou na criação de normas para exportação de figo garantindo a certificação dos produtores locais. 

Organizou encontros de agricultores, feiras, visitas técnicas e demais ações para levar tecnologia e 

garantir a sustentabilidade da fruticultura local. 

Constantemente divulga as frutas de Valinhos na mídia regional e nacional: televisão, rádio, sites e 

blogs. 

 

Vereador na Câmara Municipal de Valinhos. De 2001 até atual. 

Eleito vereador em 2001. Está em seu sexto mandato consecutivo. 

Ações: 

Autor de mais de 80 leis em vigor no município nas áreas de arborização urbana, saúde, educação, 

drenagem urbana, preservação do meio ambiente, agricultura, cultura e esportes, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável de Valinhos. 

Membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos em todos os mandatos. Atuando no 

acompanhamento e fiscalização de obras públicas. 

Criou em 2003 o Fórum do Ribeirão Pinheiros que existe até hoje. Um lugar onde o povo pode falar. 

As ideias são transformadas em leis, ações e movimentos.  

Organiza debates com temas de planejamento urbano, orçamento, saúde entre outros. 

Atua de maneira constante nas áreas de fiscalização de gastos públicos e criou leis para melhor a 

transparência da administração pública. 

 

Articulista de jornais locais. 

Palestrante em entidades e escolas em Valinhos e região. 


