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Constituída em 26 de junho de 1989, sob a forma de associação e pessoa jurídica de direito privado, 
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interesses comunitários perante os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em nível municipal, 
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Espaço de formação política e lazer inaugurado em dezembro de 2005 e administrado pelo Sindicato 

Químicos Unificados, com atualização cadastral em outubro de 2022 para atender a classe 
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urbano e participação popular, objetivando a mobilização, monitoramento e acompanhamento do 

processo de revisão das Leis Municipais nº 3.841/2004 do Plano Diretor III, nº 4.186/2007 de Uso e 

Ocupação do Solo e demais atividades decorrentes das ações de planejamento e organização da 
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facebook: https://www.facebook.com/mobilizaplanodiretorvalinhos (1.042 seguidores) 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o resultado do processo de participação 

comunitária na revisão do Plano Diretor III e da Lei de Uso e Ocupação - LUOS, transcorrido de 

dezembro de 2021 a junho de 2022, e realizado a partir da coalizão de entidades sociais e 

grupos organizados do Município de Valinhos, após a republicação dos respectivos Projetos 

de Leis no portal da Prefeitura Municipal de Valinhos em outubro de 2021, denominada como 

Revisão 01, com a intenção de chamada sucedânea de Audiência Pública após breve período 

para ciência do conteúdo pela comunidade e eventuais manifestações a respeito.  

Essa iniciativa motivou a organização e a mobilização do Grupo de Entidades 

signatário em prol de uma condução mais apropriada deste importante momento para a 

comunidade valinhense de atualização da legislação relativa às Políticas Públicas norteadoras 

do desenvolvimento municipal e do consequente ordenamento urbano e territorial. Não 

bastasse o atraso no prazo regulamentar em que a revisão do Plano Diretor vigente deveria 

ter ocorrido (hoje de quase oito anos), prenunciou-se ali a perspectiva de mais uma repetição 

de procedimentos pouco produtivos de interação social no tocante à gestão municipal, a 

saber, a ausência de consistentes reflexões e efetivos debates para a tomada de decisões 

sobre o futuro. 

A participação da comunidade na elaboração do Plano Diretor e suas Leis conexas 

– Uso e Ocupação do Solo, Obras e Edificações, Posturas e Polícia Administrativa, por exemplo 

-, deixou de ser uma concessão eventual do governo municipal a partir da Constituição Federal 

de 1988 e se consubstanciou como direito, definitivamente, com a promulgação do Estatuto 

da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, consolidada nas Conferências e 

Conselhos organizados nas esferas nacional, estadual e municipal. 

Desde então, pode-se considerar como efetiva a gestão participativa e 

democrática como prática de fortalecimento da vida coletiva objetivando a integração das 

políticas sociais, o cumprimento da função social da propriedade urbana e rural, o combate à 

segregação socioambiental, o acesso universal à moradia digna, ao saneamento básico, ao 

transporte público e à acessibilidade, à informação, e à participação social na formulação, 

decisão, implementação, avaliação e monitoramento da Política Pública de desenvolvimento 

municipal. 

Valinhos vivenciou tais pressupostos já em meados dos anos 1990 com a 

elaboração do Plano Diretor II, quando a percepção da comunidade foi obtida a partir da 

constituição do Conselho Municipal de Planejamento, representativo dos diversos segmentos 

sociais e devidamente qualificado para a discussão dos problemas e potencialidades pelas 

equipes técnicas da PUC-Campinas e da Prefeitura. A clareza sobre a importância da 

salvaguarda das bacias hidrográficas internas para garantia do abastecimento futuro e da área 

da Remonta definida como parque metropolitano servindo como elemento de regulação 

ambiental loco-regional, de controle de inundações e de riqueza paisagística urbana são 
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alguns exemplos de decisões que ainda garantem a qualidade da vida urbana do município e 

que daquele momento decorreram. 

Lamentavelmente, pouco se aproveitou daquela rica experiência de contribuição 

comunitária no processo de elaboração do Plano Diretor III, quando o espaço para a 

participação da comunidade se restringiu ao encaminhamento via protocolo físico de 

propostas e questionamentos às Audiências Públicas, e cuja devolutiva revelou uma muito 

reduzida participação da comunidade nas decisões. 

Embora desde 2009 sugestões de início do processo de revisão do Plano Diretor III 

tenham sido manifestadas para que um processo de monitoramento e avaliação de resultados 

eficiente pudesse compor a metodologia, bem como a integração progressiva da comunidade, 

a desconsideração sobre o planejamento participativo como base para a gestão pública de 

qualidade parece ter prevalecido. 

O atual processo, além do atraso e da evidente inadequação metodológica, 

transcorreu de forma fragmentária e pouco confortável para a participação da comunidade, 

cuja dedicação deve ser acolhida de forma solidária pelo Executivo e pelo Legislativo 

municipais, dado acontecer em caráter voluntário e em regime suplementar à rotina cotidiana 

dos cidadãos. 

Resumidamente, tem-se seu início com o Decreto Municipal nº 8.577 de 26 de 

dezembro de 2013 (Criação de Grupo de Trabalho responsável no Executivo) e a assinatura do 

contrato com a empresa G&A Assessoria, Consultoria e Projetos Ltda. em 17 de setembro de 

2014. Em 31 de dezembro de 2016, final da gestão do então Prefeito Clayton Machado, 

paralisaram-se os trabalhos sem que qualquer encaminhamento mais conclusivo a respeito 

sobre os resultados técnicos obtidos tenha sido informado à comunidade1. Foram aplicados 

R$ 82.500,00 neste período, até a rescisão do contrato. O valor do contrato foi de R$ 

138.000,00. 

Vale ressaltar que o prazo regulamentar de 10 anos para a revisão do Plano Diretor 

III já havia expirado em dezembro de 2014. 

A retomada dos trabalhos se dá somente um ano e meio após, em meados de 

2018, na gestão do então Prefeito Orestes Previtale, com a composição de novo Grupo de 

Trabalho (Decreto Municipal nº 9.869, de 30 de julho de 2018) e a contratação da empresa 

Geo Brasilis Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geo Processamento Ltda., cujo 

plano de trabalho foi previsto para sete meses, com a entrega final das duas Minutas de Leis 

em janeiro de 2019, incluindo a realização de duas Audiências Públicas (agosto e novembro). 

Em verdade, as atividades de assessoramento da empresa perduraram ativamente até o final 

daquela gestão, na tentativa de se concluir o ciclo de revisão sob coordenação do Executivo 

Municipal e decorrente encaminhamento à Câmara Municipal, fato este que não chegou a 

ocorrer. 

 
1 Em https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/188/plano-diretor---20152016/ se encontram 
as informações públicas acessíveis: atas e vídeos de reuniões, agenda das reuniões nos bairros, informe sobre o 
que é o Plano Diretor. 

https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/188/plano-diretor---20152016/
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Apesar da significativa diferença de condução do trabalho entre as duas 

Consultorias contratadas, dado que a empresa Geo Brasilis apresentou produção de material 

e eventos mais intensiva, não apenas o cronograma bastante curto para a realização das 

etapas previstas, como aspectos no mínimo peculiares do contrato2 e a restrita abertura à 

incorporação da percepção da comunidade sobre os rumos de futuro por tomar (embora 

contradizendo os próprios fundamentos metodológicos descritos no Plano de Trabalho) levou 

a mais um ciclo da revisão inconcluso, além de particularmente conflituoso. 

As Audiências Públicas, em particular, trouxeram à tona o ambiente de evidente 

conflito entre o processo de condução da revisão do Plano Diretor e o teor de suas principais 

propostas frente às expectativas da comunidade. A insistência na expansão urbana sobre 

áreas de produção rural e de preservação ambiental e mananciais hídricos frente a uma 

comprovada rarefação do perímetro urbano atual, o descolamento da proposta de 

intensificação do parcelamento do solo em relação à insuficiência de infraestruturas em 

diversas regiões, a ausência de articulação efetiva do desenvolvimento urbano e territorial 

com as demais Políticas Públicas, foram alguns dos aspectos que marcaram o impasse para a 

consecução de um pacto amplo de apoio à revisão. Não só a sociedade civil organizada se 

manifestou a respeito por diversas formas, mas também o Ministério Público Estadual e a 

Defensoria Pública em contundentes documentos sobre a provável pouca eficácia das Minutas 

propostas para os efetivos avanços que devem ocorrer.3 

A atual gestão retomou os estudos da revisão, ao final do primeiro semestre de 

2021, instituindo novo grupo de servidores (Decretos nº 10.810/2021, nº 10.883/2021 e 

nº10.920/2021) e adotando integralmente o material produzido pela empresa Geo Brasilis, à 

revelia das inúmeras divergências já então manifestas pela comunidade e outras instâncias, 

aos moldes do MP e Defensoria Pública, quanto aos pressupostos básicos adotados. Conforme 

mencionado, em outubro é anunciada a republicação das duas Minutas com algumas 

alterações e complementos e a iminente chamada de Audiência Pública. 

As entidades e grupos organizados que há muito acompanham este tortuoso 

percurso de revisão do Plano Diretor III e LUOS entenderam ser urgente recuperar um 

ambiente de efetivo debate e reflexão sobre as questões intervenientes na formulação dessas 

Leis, para além do costumeiro procedimento de validação de propostas prontas sobre as quais 

não se consegue, em geral, entenderem-se as razões geradoras, nem tampouco se aventarem 

alternativas a partir de um aprofundamento do conhecimento a respeito. 

 
2 Com base em Edital de elaboração no mínimo destoante da prática corrente neste tipo de trabalho, a empresa 
Geo Brasilis foi vencedora do processo licitatório como concorrente única, assumindo o contrato com valor de 
R$ 45.000,00, considerado completamente insuficiente para custeio de equipes e recursos necessários ao escopo 
solicitado, mesmo acrescido de Termo Aditivo de R$ 3.569,00. Vale mencionar, que a mesma Geo Brasilis, quase 
que simultaneamente, vence processo licitatório de igual natureza no município de Indaiatuba, pelo valor 
contratual de R$ 900.922,62, montante este compatível com os valores de mercado na atividade. Os serviços da 
Geo Brasilis são encerrados em 06/04/2022, findo o Aditivo 8 de ampliação do prazo contratual. 

3 Verificar documentos e registros das manifestações em https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretarias-
paginas/189/plano-diretor---2018/ 
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Nesta perspectiva, após tratativas por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, acordou-se um período até 10 de junho de 2022 

para reestudo e manifestação sobre as Minutas pela comunidade, com redução do prazo 

original proposto pelas entidades em quase dois meses, e que só pode se iniciar, 

efetivamente, em 12 de fevereiro p. p., com a publicação da Revisão 03 das Minutas.4  

Chega-se, pois, ao presente trabalho que, espera-se, seja acolhido plenamente em 

sua natureza: a percepção da comunidade expressa no universo de abrangência das entidades 

e grupos signatários sobre sua realidade de vida no município de Valinhos, sobre a construção 

das histórias pessoais e familiares aqui enraizadas, sobre o real futuro coletivo que se espera 

poder realizar a partir das ações necessárias para o bem comum. 

Longe de ser um relatório técnico, senso estrito, deve ser entendido como um 

instrumento de aconselhamento sério e consequente sobre as duas Minutas de Lei, realizado 

em condições bastante desfavoráveis de tempo e de acesso às informações, portanto com 

extremo esforço. E, principalmente, dado resultar de uma constante e sistemática 

participação da Sociedade Civil Organizada junto às gestões municipais quanto à revisão das 

leis, na insistente busca de um município com mobilidade urbana eficaz e funcional, na 

preservação do meio ambiente, na melhoria das políticas públicas, no atingimento de um 

verdadeiro desenvolvimento sustentável, no trato adequado das questões hídricas, no 

adequado adensamento populacional e, enfim, no pacto para um melhor Plano Diretor, o 

melhor uso e a melhor ocupação do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Verificar Cronograma de Atividades em https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretarias-
paginas/189/plano-diretor---2018/ 
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2. CONTRIBUIÇÕES E ENCAMINHAMENTOS EM RELAÇÃO ÀS 

MINUTAS DOS PROJETOS DE LEI – PD e LUOS 

 

2.1. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Para situarmos a política da Assistência Social, partimos da conceituação do que 

sejam Políticas Públicas e seus objetivos num contexto social, entendendo-se que são medidas 

criadas pelos governos para garantir direitos, assistência ou prestações de serviços à 

população, objetivando assegurar que a sociedade como um todo, tenha acesso aos direitos 

garantidos pela lei. 

Esses direitos se encontram esculpidos na Constituição Brasileira de 88, em seu 

Artigo 6º (Direitos Sociais), tendo como arcabouço os Direitos Humanos, considerados de 2ª 

geração que preconizam a Igualdade e, em sua aplicabilidade o respeito ao princípio da 

equidade. São estes: “econômicos e culturais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”   (CF. art. 6º) 

Esses direitos considerados naturais pelo mero fato de existirmos, têm como 

finalidade o “direito a uma vida digna”. Desta forma, as diretrizes das políticas públicas ou 

políticas setoriais devem, atendendo ao art. 4º da CF de 1988, garantir que “Sobre qualquer 

lei nacional, prevaleçam os Direitos Humanos” 

A Inclusão Social: É o conjunto de ações que garantem a participação igualitária de 

todos na sociedade, independente da classe social, da condição física, da educação, do gênero, 

da orientação sexual, da etnia, entre outros aspectos. 

O sentimento de não pertencimento provocado pela exclusão social, faz com que 

grupos de pessoas não se sintam representados na própria sociedade em que vivem, pois, 

suas necessidades são simplesmente ignoradas.  

Neste sentido, as Políticas Públicas devem ser planejadas no sentido de: 

▪ Melhorar a vida da sociedade: na ótica da “universalidade dos direitos”; 

▪ Diminuir as desigualdades sociais: Aplicando o princípio da equidade; 
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                              Figura 01: O princípio da equidade social. 

               
Fonte: Organizadores, 2022, adaptado de desenho original de Craig Froehle.  
Disponível em: https://www.afbnb.com.br Acesso em: 09jun2022. 

 

▪ empregar as Ferramentas de inclusão social: Pela igualdade e dignidade entre as 

pessoas. 

 

A. Política da Assistência Social: 

A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social protetiva de caráter não contributiva, estruturada em Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas, socioassistenciais para a população em situação de vulnerabilidade social e risco 

pessoal e social.  

Na gestão desta Política Pública levar-se-á em conta os seguintes Princípios 

Norteadores: 

I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica. 

II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas; 

https://www.afbnb.com.br/
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III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem 

como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS, estabelece algumas diretrizes 

estruturantes, para o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, são elas: 

a. Primazia do Estado: é seu dever gerenciar, orientar e garantir o acesso e, o 

funcionamento da política como um direito aos cidadãos que dela precisarem; 

b. Descentralização: Político-administrativa e, comando único das ações em cada esfera 

de governo, respeitando as diferenças e características de cada território; 

c. Matricialidade Sociofamiliar: refere-se à centralidade da família como núcleo 

fundamental para efetividade de todas as ações e serviços; 

d. Territorialização: tem como referência a perspectiva de território para a estruturação 

da política em níveis de proteção reconhecendo a dinâmica da população e, também, 

o grau da sua vulnerabilidade; 

e. Controle social: participação da sociedade civil em conferências e conselhos, acesso 

aos dados e ações da AS de forma transparente; 

f. Relação entre Estado e sociedade civil: abre para participação da sociedade civil nas 

ações da política da Assistência Social. 

Hoje a estrutura da Secretaria de Assistência Social – SAS conta com:  

▪ 84 Funcionários; 

▪ 13 unidades de serviço de execução direta; 

▪ 10 unidades de serviço de execução indireta (parceria com OSCs) ; 

▪ 08 Centros Comunitários; 

▪ 5 conselhos de direitos vinculados diretamente. 

Para uma população estimada de 133.169 habitantes, o Município tem uma 

gestão parcial das ações da Assistência Social (dados apresentados pela SAS). 

Considera-se importante destacar que apesar do município ter um dos IDH – 

Índice de Desenvolvimento Humano maiores, sendo 12º no país, e, estar na 15ª posição no 

ranking das melhores cidades brasileiras para viver, não se impede que tenhamos bolsões de 

extrema pobreza e de pobreza como se apresenta a seguir:  
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TABELA 01: Demonstrativo da população em vulnerabilidade econômica. 

Extrema pobreza –      2.217 pessoas              42,91 % 

Pobreza -                          388 pessoas               7,51 % 

Baixa renda -                1.270 pessoas             24,58 % 

Acima de ½ SM    -        1.291 pessoas             25,00 % 

 Fonte: SAS/PMV - 2021 

 

Total de pessoas em vulnerabilidade = 5.166 (3,88% da população Valinhense), 

que se caracterizam como sendo uma população prioritária no atendimento dos serviços 

Socioassistenciais.  

 

 

DIRETRIZES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 

Diretriz 1. Plena universalização do SUAS, tornando-o completamente acessível, com 

respeito à diversidade e à heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. 

Propostas (ações): 

▪ Ampliar a cobertura das ofertas da Política de Assistência Social para garantir seu 

caráter universal e as provisões socioassistenciais, necessárias à integralidade da 

proteção; 

▪ Adequar a capacidade de atendimento às demandas dos usuários, em função das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, e assegurar serviços continuados 

e equipes de referência adequadas às demandas dos territórios. 

▪ Potencializar a ação da assistência social na prevenção e na redução das 

desproteções sociais e, de ocorrências de situações de risco pessoal e social, com 

violação de direitos; 

▪ Erradicar as situações de acolhimento de crianças e adolescentes motivadas, 

exclusivamente, pela situação de pobreza de suas famílias, fortalecendo a dimensão 

protetiva das famílias por meio da inclusão em serviços e benefícios socioassistenciais 

e, do acesso a direitos; 

▪ Intensificar a gestão e as estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil em 

territórios com maior incidência, considerando a realidade de crianças, adolescentes 

e famílias que vivenciam esta situação de desproteção social; 

▪ Garantir alternativas de apoio aos cuidados à primeira infância, às pessoas com 

deficiência e às pessoas idosas, em situação de dependência, minimizando a 

sobrecarga dos cuidadores; 
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▪ Fomentar e garantir cofinanciamento para os Serviços de Proteção Social, básico e 

especializado, no domicílio para pessoas com deficiência, pessoas idosas e suas 

famílias, e em Centro Dia de Referência; 

▪ Fomentar o reordenamento dos serviços de acolhimento para as pessoas com 

deficiência e pessoas idosas e suas famílias, redimensionando a oferta de acordo com 

as mudanças demográficas, especialmente, o envelhecimento populacional; 

 

Diretriz 2. Contínuo aperfeiçoamento institucional do SUAS, respeitando a diversidade 

e heterogeneidade dos indivíduos, das famílias e dos territórios. 

Propostas (ações): 

▪ Realização de concursos públicos, ampliação das equipes de referência, estruturação 

e qualificação das condições de trabalho no SUAS e valorização dos profissionais; 

▪ Elaborar o diagnóstico socio territorial, as ofertas socioassistenciais e a relação 

proativa com as demais políticas sociais, a partir da análise dos dados do Cadastro 

Único e demais sistemas oficiais do SUAS; 

▪ Aprimorar parâmetros e consolidar o padrão de qualidade das unidades 

socioassistenciais, visando garantir a identidade e a efetividade das ofertas, 

considerando os diferentes grupos populacionais em situação de desproteção social 

e as diversidades de territórios; 

 

Diretriz 3. Plena integração dos dispositivos de segurança de renda na gestão do SUAS 

em âmbitos Federal, Estadual, do Distrito Federal e municipal. 

Proposta (ações) 

▪ Propor a segurança de renda como estratégia de enfrentamento à pobreza e de 

garantia de atenção às necessidades sociais básicas; 

▪ Garantir a inclusão dos beneficiários do BPC, no Cadastro Único, de modo a 

potencializar a integração entre acesso a renda, serviços e direitos;  

▪ Efetivar a oferta de benefícios eventuais sob a lógica do direito. 

 

Diretriz 4. Plena gestão democrática, participativa e, estruturação de política de 

comunicação em âmbito Federal, Estadual, do Distrito Federal e municipal 

Propostas (ações) 

▪ Envolver o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, nas iniciativas da gestão 

do PBF e do Cadastro Único, potencializando o exercício do controle social, nos 

termos da Resolução CNAS nº15/2014; 
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▪ Promover a articulação do CMAS com os Conselhos de Saúde e de Educação, visando 

a integração de esforços e a qualificação das atenções; 

▪ Criar estratégias e canais de comunicação e de informação para ampla divulgação dos 

direitos socioassistenciais e seu reconhecimento por parte dos usuários da política. 

 

Diretriz 5. Plena integralidade da proteção socioassistencial 

Propostas (ações) 

▪ Fortalecer a intersetorialidade, como estratégia de gestão, em especial, com os 

Direitos Humanos, visando a garantia de direitos e proteção social às mulheres, pessoas 

com deficiência, população LGBTQIA+, refugiados, pessoas idosas, população em 

situação de rua; 

▪ Fortalecer a relação intersetorial entre as políticas de Assistência Social, Educação e, 

Trabalho e Emprego, coordenando ações com vistas à ampliação do acesso ao trabalho 

decente de grupos mais vulneráveis. 

 

B. Serviços prestados pela Assistência Social: 

I - SERVIÇOS EXECUTADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF  

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio Para Pessoas com Deficiência e Idosas  

 
II - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

2. Serviço Especializado Em Abordagem Social; 

3. Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC);  

4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; 

5.  Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.  

 
III - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

1. Serviço de acolhimento institucional; 

2. Serviço de acolhimento em repúblicas; 
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3. Serviço de acolhimento em família acolhedora. 

 
IV - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE 

EMERGÊNCIA (Obs.: serviço a ser implantado mediante constatação da necessidade)5 

Propostas (ações que devem ser promovidas): 

1. Realização de diagnóstico sócio territorial para mapeamento das áreas de maior 

vulnerabilidade no município e reordenamento dos CRAS; 

2. Regulamentação da Lei Municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

3. Construção da Política Municipal de Educação Permanente do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS); 

4. Implantação do monitoramento de controle social e defesa dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais:  Direito, do cidadão e 

cidadã, a ser informado de forma pública, individual e coletiva sobre as ofertas 

da rede socioassistencial, seu modo de gestão e financiamento; 

5. Propiciar que o cidadão/cidadã, o povo indígena, tenham a renda individual e 

familiar, assegurada através de programas e projetos intersetoriais de inclusão 

produtiva, associativismo e cooperativismo, que assegurem a inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, nos meios urbano e rural 

 

 

C. Políticas Setoriais desenvolvidas pela Assistência Social: 

As políticas setoriais que são desenvolvidas pelo SUAS, seguem as diretrizes da 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, tendo ainda, como base de referência a diretriz 

estruturante da Matricialidade Sociofamiliar que considera a centralidade familiar como 

núcleo social fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de 

assistência social, considerando-se as deliberações das conferências e dos planos de ação, 

desenvolvidos pelo Gestor e os Conselhos de Direito com base nos seus estatutos de criação 

e Planos Nacionais, sendo estes: Criança e Adolescente, Idoso, Pessoa com Deficiência, Pessoa 

em Situação de Rua, Políticas Públicas para as mulheres.  

 

1. Políticas para as Mulheres: 
 
Em relação às políticas públicas para Mulheres, não há referência na Tipificação 

dos Serviços Socioassistenciais contidos na Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 e 

Resolução CNAS Nº 13, de 13 de maio de 2014, desta forma, deverão ser seguidas as diretrizes 

do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

Orientam-se pelos princípios de:  

 
5 Base de referência dos Serviços Ofertados: Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. 
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▪ Igualdade e respeito à diversidade – mulheres e homens são iguais em seus direitos;  

▪ Autonomia das mulheres – o poder de decisão sobre suas vidas e corpos deve ser 

assegurado às mulheres, assim como as condições de influenciar os acontecimentos 

em sua comunidade e seu país; 

▪ Laicidade do Estado – as políticas públicas voltadas para as mulheres devem ser 

formuladas e implementadas, independentemente, de princípios religiosos, de forma 

a assegurar os direitos consagrados na Constituição Federal e, nos instrumentos e 

acordos internacionais assinados pelo Brasil; 

▪ Universalidade das políticas – as políticas públicas devem garantir, em sua 

implementação, o acesso aos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e 

ambientais para todas as mulheres; 

▪ Justiça social – a redistribuição dos recursos e riquezas produzidas pela sociedade e 

a superação da desigualdade social;  

▪ Participação e controle social – o debate e a participação das mulheres na 

formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas públicas.  

 

As recomendações têm por base as diretrizes da Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a saber: 

I. Garantir o cumprimento dos tratados, acordos e convenções internacionais firmados 

e ratificados pelo Estado Brasileiro relativos ao enfrentamento da violência contra as 

mulheres; 

II. Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural e histórica 

que expressa a opressão das mulheres e, que precisa ser tratada como questão da 

segurança, justiça, educação, assistência social e saúde pública;   

III. Garantir a articulação permanente dos serviços de abrigamento com a segurança 

pública, no sentido de assegurar a proteção, a segurança e o bem-estar físico, 

psicológico e social da mulher em situação de violência; 

IV. Reconhecer as diversidades de raça, etnia, orientação sexual, de deficiência e de 

inserção social, econômica e regional existentes entre as mulheres na implementação 

de ações voltadas para a assistência, em especial no tocante às políticas de 

acolhimento. 

 
 
No respeito dos princípios e cumprimentos das diretrizes acima, implantar e 

implementar os seguintes serviços no Município (ações): 

a) Casa Abrigo, consistente em local seguro e que ofereça abrigo protegido e 

atendimento integral a mulheres em situação de violência doméstica sob risco de 

morte iminente, de caráter temporário e sigiloso, no qual as usuárias poderão 
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permanecer por período determinado de, no mínimo, três meses, durante o qual 

deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas;  

b) Casa de Acolhimento Temporário (Casa de Passagem), consistente em serviço de 

abrigamento temporário de curta duração (até quinze dias), não sigilosos, para 

mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos, que não 

correm risco iminente de morte.  

c) Núcleo de Atendimento à Mulher, para prestação de acolhida, apoio psicossocial e 

orientação jurídica às mulheres em situação de violência. 

d) Articulação para implantação do acolhimento institucional regionalizado para 

mulheres vítimas de violência. 

As mulheres em situação de violência têm por marcos legais:  

▪ Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres  - Esplanada Dos Ministérios, Bloco 

L, 2º Andar, Sala 20070047-900 Brasília Dfspmulheres@Spmulheres.Gov.Br 

Http://Www.Presidencia.Gov.Br/Spmulheres 

▪ Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha 

▪ Decreto nº. 6.387 de 5 de março de 2008 – II, Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres;  

▪ Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009, CNAS (tipificação dos serviços 

socioassistenciais);  

▪ Convenção de Palermo - Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças; 

▪ Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher/Convenção de Belém do Pará (1994); 

▪ Lei nº 3.861, de 29 de dezembro de 2004 – Valinhos: “Cria a Coordenadoria Especial 

das Políticas para as Mulheres - CEPM e dá outras providências”. 

 

2. Políticas para a Criança e o Adolescente: 

DIRETRIZES COM BASE NA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990: Estatuto da 

Criança e do Adolescente que “Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente: A 

criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

mailto:DFspmulheres@spmulheres.gov.br
http://www.presidencia.gov.br/spmulheres
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (Art. 227 CF). 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

Categorização: 

Dentro desta nova concepção de atuação em atenção à criança e ao adolescente, 

os programas governamentais de atendimento a este segmento social passaram a definir-se 

como: Políticas Sociais Básicas, Políticas de Proteção Especial, Políticas de Assistência Social 

em caráter supletivo e Políticas de Proteção de Direitos. 

Propostas (ações): 

▪ Ampliação e descentralização dos programas e projetos de profissionalização; 

▪ Implantação e implementação do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil; 

▪ Implementação do programa de abordagem a crianças e adolescentes em situação 

de risco pessoal e social; 

▪ Capacitação dos profissionais que compõem a rede de atendimento das medidas 

socioeducativas;  

▪ Desenvolver projetos que visem à capacitação e formação continuada para os 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos, especialmente relacionadas às 

temáticas de crianças e adolescentes em situação de rua; trabalho infanto-juvenil; 

abuso sexual e/ou exploração sexual; uso de álcool e outras drogas; deficiência; 

gênero; sexualidade; orientação sexual ou raça; 

▪ Ampliação do atendimento de crianças e adolescentes em situações de 

vulnerabilidade, conforme demandas  apontadas pelas equipes dos Centros 

de Referência em Assistência Social (CRAS). 

Observa-se, ainda, a necessidade de implementar ações descentralizadas nas 

macrorregiões apontadas como de maior vulnerabilidade. 

Referenciais:  

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

a. Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo 2020 – 2022; 
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b. Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

Valinhos - 2019/2021; 

c. III Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador (2019-2022); 

d. PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;  

e. Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.  

 

3. Políticas para a Pessoa com Deficiência 
 
Define-se: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.” 

Em 2008, ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos - adotada e 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas – completava 65 anos, o Brasil 

internalizou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. 

A partir da Convenção surge uma importante ferramenta que passa a modificar o 

cenário de exclusão das pessoas com deficiência, Pessoas com deficiência são seres humanos, 

sujeitos titulares de dignidade e, como tais, devem ser respeitados, independentemente de 

sua limitação funcional, observando-se suas vulnerabilidades. 

A contribuição da Convenção é representada pelo modelo social de Direitos 

Humanos que propõe que o ambiente é o responsável pela situação de deficiência da pessoa, 

sendo que as barreiras arquitetônicas, de comunicação e atitudinais existentes são as que 

impedem a sua plena inclusão social, razão pela qual devem ser removidas, a saber: 

▪ Comunicação: abrange as línguas, a visualização de textos, o Braille, a comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada 

e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive 

a tecnologia da informação e comunicação acessíveis; 

▪ Língua: abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-

falada; 

 
DIREITOS BÁSICOS QUE DEVEM SER GARANTIDOS: 

A. Acessibilidade: 

É importante lembrar, que a proteção das pessoas com deficiência é tão essencial 
quanto à dos demais, sendo que para que elas consigam realizar as mesmas atividades é 
necessário que as vias e serviços sejam acessíveis (aplicando-se o princípio da equidade). 

Propostas (ações): 
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▪ Adequação das instalações físicas dos prédios públicos (próprios ou não), objetivando 

atender as normas de acessibilidade à pessoa com deficiência; 

▪ Implantação de programas de atividade física integradas voltadas, 

preferencialmente, a grupos de terceira idade, crianças, adolescentes e das pessoas 

com deficiência; 

▪ garantir a circulação, a acessibilidade e a mobilidade das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

▪ transporte público: promover e possibilitar às pessoas com deficiência e com 

dificuldades de locomoção, condições adequadas e seguras de acessibilidade 

autônoma aos meios de transporte urbano; 

▪ padronização das calçadas, das vias e dos passeios públicos, de forma a mantê-los 

acessíveis, nivelados e iluminados, assegurando às pessoas com deficiência o direito 

à acessibilidade; 

▪ áreas verdes com faixa apartadas para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida; 

▪ garantir à pessoa com deficiência sua inserção na vida econômica/mercado de 

trabalho, com programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades e 

habilidades, preparando para o mercado de trabalho; 

▪ implementação de políticas públicas de trabalho que garantam condições de acesso 

e de permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; 

▪ garantir à pessoa com deficiência sua inserção na vida social; 

▪ garantir que a construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de 

edificações abertas ao público, de uso público ou privado, deverão ser executadas de 

modo a serem acessíveis; 

▪ garantir, no tocante ao acesso a moradia, plano municipal de habitação; 

▪ que novos empreendimentos garantam a acessibilidade nas áreas comuns e, se 

tratando de prédios e residências entregues prontas, que garantam quantidade pré-

definidas para atender a acessibilidade; 

▪ que o poder público adote programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a 

manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência; 

▪ quanto ao uso do espaço público e repartições públicas – assegurar às pessoas com 

deficiência o direito à acessibilidade, dentro dos padrões das normas técnicas da 

ABNT, bem como, que tenham intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

garantindo acesso para surdos e surdos-mudos; 

▪ assegurar o acesso aos espaços culturais da cidade, promovendo as adequações 

físicas necessárias. 
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Incentivos (ações): 

▪ Desconto no IPTU para passeio acessível em imóveis particulares. Exemplo: 

possibilitar que o proprietário venha a ter desconto no IPTU, eis que cumpriu com a 

função social de sua propriedade e está contribuindo para uma cidade mais acessível; 

▪ Incentivos às empresas que adaptarem seus equipamentos para trabalhadores com 

deficiência. 

 

B. Educação:  

Considerar que se tenha no Plano, a educação inclusiva e não a educação especial 

(quando o ensino é totalmente voltado para alunos com deficiência); na educação inclusiva, 

todos os alunos com e sem deficiência têm a oportunidade de conviverem e aprenderem 

juntos.  

Usar como referência o Plano Nacional de Educação – Meta 4: “Universalizar, para 

a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” 

Propostas (ações): 
 
▪ Promover capacitação dos profissionais da rede de ensino para atendimento às 

pessoas com deficiência; 
▪ Reestruturação: eliminação das barreiras de infraestrutura e barreiras no currículo 

(pedagógicas), com propostas disciplinares diversificadas, flexíveis e abertas, 
promovendo a educação inclusiva; 

▪ Estruturar o serviço de educação especial, dotando-o de recursos técnicos, físicos e 

pedagógicos, de modo a possibilitar um atendimento que propicie a realização 

pessoal e a integração social das pessoas com deficiência. 

Obs.: As sugestões nessa Revisão do Plano Diretor têm por objetivo reafirmar a 

proteção dos direitos das pessoas com deficiência que foram elaboradas pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD.  

Referências: 

a. Política Nacional de Educação Especial: equitativa, inclusiva e com aprendizado ao 

longo da vida – PNEE - (Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020); 

b. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência ( Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

c. Plano de Ação dos Direitos da Pessoa com Deficiência – PCD biênio 2016 – 2018. 

d. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um Tratado 

Internacional sobre Direitos Humanos - 6 de dezembro de 2006, 
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4. Políticas para o Idoso: 

Baseadas na Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.  

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade 

A cidade de Valinhos tem uma tendência importante quanto às projeções de 
população, uma vez que é a 3º colocada da RMC no que diz respeito à população idosa, 
possuindo 11,83% de pessoas com 60 anos ou mais. 

Dados atualizados de pessoas com idade superior a 65 anos mostram que o 
Município, em julho de 2021, estava com 165 idosos em situação de extrema pobreza 
(CECAD). 

 
Propostas (ações): 

▪ Implantação do serviço Centro Dia do Idoso, destinado a proporcionar 

acolhimento, proteção e convivência a idosos em situação de vulnerabilidade 

ou risco social, com graus de dependência I e Il para prevenção de situações de 

risco pessoal e social aos idosos, evitar isolamento social, a institucionalização do 

idoso e o fortalecimento de vínculos familiares; 

▪ Manutenção do Programa de atendimento ao idoso, oferecendo diversas 

atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos 

vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco 

social. 

 

Referências: 
▪ Lei no 10.741/2003: Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

▪ Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 e,   

▪ Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996 “dispõe obre a Política Nacional do Idoso, 

cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.” 

 

5. Políticas para a pessoa em situação de rua 

A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR),  define essa 

população como o grupo populacional que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e, a inexistência de moradia convencional regular e 

que utiliza logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, 
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de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 

temporário ou como moradia provisória. 

A pessoa em situação de rua deve ser compreendida como pessoa humana, 

detentora de direitos e capaz de se desenvolver e decidir sobre seu futuro. Os órgãos de 

Estado e a sociedade civil organizada devem ir ao encontro desse público buscando garantir 

todos os seus direitos, viabilizando meios para a superação da situação de rua, oferecendo o 

apoio necessário, inclusive o acolhimento. 

A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) foi estabelecida 

pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Os princípios da  Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, além da  igualdade e equidade são: respeito à dignidade da 

pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e à 

cidadania, atendimento humanizado e universalizado e respeito às condições sociais e 

diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com 

atenção especial às pessoas com deficiência. 

Propostas (ações): 
 
▪ Implantação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua (Centro POP); 
▪ O acolhimento emergencial do período de inverno para atender pessoas  em situação 

de rua do sexo masculino no período noturno buscando oferecer uma ação 
complementar as ações já desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social; 

▪ Promover a elaboração anual do censo sobre a população em situação de rua; bem 
como, a divulgar dos indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população 
nessa situação; 

▪ Propiciar a estruturação da política de assistência social, saúde, educação, trabalho e 
renda, cultura e segurança pública, de forma intersetorial e transversal garantindo a 
construção da rede de proteção às pessoas em situação de rua; 

▪ Incentivar a organização política da população em situação de rua e a participação 
em instâncias de controle social na formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas. 

 
 

Referências: 
▪ Plano Municipal Intersetorial para atendimento às Pessoas em Situação de Rua (03 

de agosto de 2018); 

▪ Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua; 

▪ Decreto n° 9.947, de 31 de outubro de 2018, institui e compõe o Comitê Municipal e 

Intersetorial de Monitoramento da Política Municipal para Inclusão da Pessoa em 

Situação de Rua. 

 
 
 



GRUPO DE ENTIDADES – Valinhos / Revisão PD & LUOS 2022 

26 
 

 

2.2. EDUCAÇÃO 

A educação é definida, constitucionalmente, como direito de todos, dever do 

Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isto requer considerar, necessariamente, a 

responsabilização, sobretudo do Estado, bem como a da sociedade sendo esses aspectos 

indispensáveis num programa de educação. 

Parte-se nesse sentido, de que a educação fundamental tem sido considerada um 

“passaporte para a vida”, devendo desenvolver em todas as pessoas um corpo de 

conhecimentos essenciais e um conjunto mínimo de competências cognitivas, para que 

possam viver em ambientes saturados de informações e continuar aprendendo. 

Entretanto, sabe-se que a sociedade somente se mobilizará em prol da educação 

se assumi-la como valor social, o que requer transparência no trato das questões 

educacionais, bem como no debate em torno do papel da educação.  

A escola deverá ser um espaço onde serão construídos os saberes, um espaço 

permanente de reflexão, de produção e reprodução de relações sustentadas na solidariedade 

e na ética, permitindo o crescimento coletivo da consciência dos educandos. 

Dentro de um objetivo mais amplo deve visar e assegurar a crianças, jovens e 

adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam às necessidades elementares da 

vida contemporânea.  

No processo educativo, em toda a rede municipal de educação, deverão 

prevalecer os seguintes princípios:  

▪ Qualidade que garantirá o bom atendimento a todos os alunos na educação 

pública municipal respeitando um padrão definido nacionalmente;  

▪ Este atendimento deve assegurar a todos os estudantes condições semelhantes 

de aprendizado. Para tanto, deverão ser estabelecidos parâmetros que 

determinem quais os insumos mínimos que devem ser assegurados a todas as 

escolas; 

▪ Equidade: a aplicação deste princípio requer que sejam estabelecidas estratégias 

distintas para a garantia dos direitos aos educandos em situação desigual, 

promovendo a justiça na atenção, sem privilégios ou preconceitos, visando 

assegurar a igualdade de direitos;  

▪ Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

▪ Esse princípio, também, se refere ao mundo fora da escola. Significa que o ensino 

precisa estar relacionado com o trabalho e atividades sociais que são aspectos 

importantes na vida de qualquer pessoa.  
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Indicativos: 

✓ Deve, ainda, adotar como fio condutor os princípios da Educação Inclusiva, 

Democrática e Solidária em todos os níveis e modalidades de ensino, aprimorando a 

formação continuada dos profissionais da rede municipal de ensino e possibilitando, 

desta forma, a inclusão das crianças com deficiência, assegurando acessibilidade e 

adequando os equipamentos; 

✓ Deve, ainda, efetivar a adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Governo Federal, seguindo suas diretrizes pautadas em resultados de avaliação de 

qualidade e de rendimento dos estudantes, bem como no Plano Decenal da Educação 

de Valinhos, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação; 

✓ Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, 

provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a participação na vida 

econômica, social, política e cultural do país, especialmente as necessidades do mundo 

do trabalho; 

✓ Universalizar, com equidade, as oportunidades de alcançar e manter níveis 

apropriados de aprendizagem e desenvolvimento; 

✓ Incrementar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos na 

qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência e equidade em sua 

distribuição e aplicação; 

✓ Estabelecer canais mais amplos e qualificados de cooperação e intercâmbio 

educacional e cultural de caráter bilateral, multilateral e internacional. 

 

A. EDUCAÇÃO INFANTIL: 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, (Lei de Diretrizes e 

Bases – 9394/96, título V, capítulo II, seção II, art.29). Tem esta por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade.  

A expansão dessa modalidade de ensino no Brasil tem acontecido de forma 

crescente nas últimas décadas, acompanhando as mudanças nas estruturas familiares, na 

atuação maior da mulher no mercado de trabalho e o próprio desenvolvimento da sociedade 

urbana. Com isso, podemos perceber uma sociedade mais consciente da importância das 

experiências na primeira infância, motivando demandas por uma educação institucional para 

crianças de zero a cinco anos.  

Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças desta faixa etária, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para 

o exercício da cidadania deve estar embasada nos seguintes princípios: 
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▪ o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;  

▪ o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil;  

▪ o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento, à ética e à estética;  

▪ a socialização das crianças por meio de sua participação e inscrição nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;  

▪ o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

 

 

B. ENSINO FUNDAMENTAL: 

A Constituição Brasileira define que o acesso ao ensino fundamental é obrigatório, 

gratuito e direito público subjetivo; o não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta 

irregular, implica responsabilidade de autoridade competente. Os artigos 205 e 208 da 

Constituição Brasileira preconizam, ainda, a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que 

a ele não tiveram acesso na idade própria. É o básico da formação do cidadão de acordo com 

a LDB (Lei nº 9.394/96, artigo 32) e, portanto, é prioridade oferecê-la a toda a população. 

O Ensino Fundamental deve ter a duração mínima de nove anos, obrigatório e 

gratuito na escola pública. Este terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

O Ensino Fundamental é direito público e a ele tem acesso todas as crianças a 

partir dos 6 anos de idade, completados até 30 de junho do ano de ingresso. A Rede Municipal 

de Ensino é responsável pelos nove anos dessa modalidade. 

As diretrizes norteadoras da educação fundamental estão contidas na 

Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental.  

O Ensino Fundamental deverá atingir a sua universalização, sob a responsabilidade 

do Poder Público considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da 

educação escolar. O direito ao Ensino Fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao 

ensino de qualidade, até sua conclusão. 

Propostas (ações): 

I. Para garantir melhor equilíbrio e desempenho dos seus alunos, faz-se necessário: 

ampliar o atendimento social com projetos voltados à educação, à alimentação 

escolar e ao transporte escolar. 
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II. Quanto à evasão, o Poder Público deve investir em novas metodologias de ensino 

junto aos alunos, na implantação de processos de aceleração, em qualquer hipótese, 

desde que fique garantida uma efetiva aprendizagem. 

 

C. EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

A Educação Especial se constitui em um conjunto de condições diferenciadas quanto às 

formas e aos procedimentos de atendimento às necessidades dos alunos, sejam elas 

originadas de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, altas habilidades, superdotação 

ou talentos, bem como aos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Essa educação é entendida como modalidade de educação escolar, assegurando 

educação de qualidade a todos os alunos com necessidades educacionais especiais, em todas 

as etapas da Educação Básica, e apoio, complementação e/ou substituição dos serviços 

educacionais regulares, bem como a educação profissional para ingresso e progressão no 

trabalho, formação essa indispensável para o exercício da cidadania. 

A Constituição Federal prevê no artigo 208, parágrafo II, o atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, entende a Educação Especial, no seu 

Artigo 58, como: 

“Art. 58 – Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”. 

“§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de Educação Especial”. 

“§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos,  não  

for  possível  a  sua  integração  nas  classes  comuns  de ensino regular”. 

Os estabelecimentos de ensino deverão prever e prover para a Educação Especial 

o seguinte: 

a) Acessibilidade nas edificações, com a eliminação de barreiras arquitetônicas nas 

instalações, no mobiliário e nos equipamentos, conforme normas técnicas vigentes; 

b) Professores e equipe técnica-pedagógica habilitados ou especializados; 

c) Apoio docente especializado; 

d) Redução de número de alunos por turma, com critérios definidos pela mantenedora, 

quando estiverem nela incluídos alunos com necessidades educacionais especiais 

significativas os quais necessitam de apoios e serviços intensos e contínuos; 

e) Atendimento educacional especializado complementar e suplementar; 
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f) Flexibilização e adaptação curricular, em consonância com a proposta pedagógica da 

escola; 

g) Projeto de enriquecimento curricular e de aceleração para superdotados; 

h) Oferta de educação bilíngue. 

Deve-se reconhecer que o atendimento não se limita à área educativa havendo 

necessidade de se ampliar e aprimorar, com a colaboração dos setores da saúde, assistência 

social, órgãos oficiais e entidades não-governamentais de assistência social e os programas 

estendidos a essa população. 

Um grande avanço na educação deverá ser atingido com a construção de uma escola 

inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana. Partindo da concepção 

“conhecer para compreender”, é que se reconhecerão as crianças, jovens e adultos especiais 

como cidadãos que têm o direito de estar integrado na sociedade o mais plenamente possível, 

possibilitado a oferta de uma escola integradora, receptiva aos diversos setores do Município. 

Para que o Município possa atingir o objetivo da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, 

que contempla a Educação Especial para o trabalho, será necessário a articulação com os 

órgãos oficiais afins, visando à efetiva integração das pessoas com necessidades especiais na 

vida em sociedade. 

 

D. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA: 

Os cursos de Educação de Jovens e Adultos destinam-se àqueles que não tiveram 

acesso à escolarização na idade própria ou cujos estudos não tiveram continuidade no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio com características adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades. 

“Os objetivos da Educação de Jovens e Adultos, vistos como um processo de longo 

prazo, desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e das 

comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as transformações que ocorrem na 

economia, na cultura e na sociedade como um todo; promove a coexistência, a tolerância e a 

participação criativa dos cidadãos em suas comunidades, permitindo assim que as pessoas 

controlem seus destinos e enfrentem os desafios que se encontram à frente” (UNESCO. 

Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos: agenda para o futuro da educação de 

adultos; Confitea, V. Hamburgo, 1997. Brasília: MEC, 1998) 

De acordo com o Regimento Comum das Escolas Municipais de Educação Básica e dos 

Centros Municipais de Educação Infantil, do Município de Valinhos, são objetivos específicos 

da Educação de Jovens e Adultos: 

a) Criar oportunidades para que os educandos sejam atendidos nas suas necessidades e 

especificidades, propiciando formas alternativas de estudo, incluindo oficinas, 

palestras, cursos e outras atividades teórico-práticas; 
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b) Criar condições para que os alunos da Educação de Jovens e Adultos possam 

desenvolver, de forma integral, habilidades e competências necessárias à sua inserção 

nas diferentes dimensões sociais, no mundo do trabalho, nos espaços da estética e na 

abertura dos canais de participação cidadã; 

c) Propiciar acesso ao domínio da escrita e da leitura, promovendo a participação em 

atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser um requisito básico 

para a educação continuada; 

d) Possibilitar o conhecimento de si e do outro como iguais, promovendo o respeito às 

diferenças; 

e) Proporcionar ao aluno o ingresso no sistema educacional, uma vez que teve uma 

interrupção forçada, seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 

oportunidades de permanência ou outras condições adversas; 

f) Estimular o acesso ao conhecimento impresso, novas habilidades e tecnologias, que 

os ajudarão a perceber e participar das mudanças sociais e culturais. 

 

E. ENSINO MÉDIO 

O Ensino Médio é definido pela LDB como “etapa final da educação básica” 

(Art.36), o que concorre para a construção de sua identidade. O Ensino Médio passa a ter a 

característica da terminalidade, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade 

de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; aprimorar 

o educando como pessoa humana; possibilitar o prosseguimento de estudos; garantir a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania; dotar o educando dos instrumentos que o 

permitam continuar aprendendo, tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos 

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos (Art.35, incisos I a IV).” (PCN 

EM) 

De acordo com a LDB o Ensino Médio deverá se organizar para oferecer a todos os 

educandos (de acordo com o PCN EM): 

I. a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências 

necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que 

se situa; 

II. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

III. a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com 

as competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam 

acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; 

IV. o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma 

autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 
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“O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidade (Art. 35 da LDB): 

I. A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico; 

III. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” 
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2.3. SAÚDE 

A. Estrutura  

 A Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Sistema Único de Saúde no 

Município, é responsável pela formulação e implantação de políticas, programas, e projetos 

que visem promover, proteger e recuperar a saúde da população. Cabe à Secretaria de Saúde, 

em concordância com o Conselho Municipal de Saúde, garantir a unicidade conceitual e 

política do sistema de saúde no Município (Plano Municipal de Saúde 2018-2021, p.13). 

 O município de Valinhos conta com 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 

responsáveis pelo atendimento primário nas áreas de Clínica Médica, Ginecologia e Pediatria, 

Odontologia - com ações básicas de saúde bucal -; vacinação, curativos, coleta de material 

para exames de sangue, fezes e urina, coleta de Papanicolau (exame de prevenção de câncer 

de colo de útero), administração de medicamentos injetáveis e distribuição de medicamentos 

conforme Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Ministério da Saúde. Cada UBS 

conta com farmácia, além da Farmácia Central localizada no prédio central do Centro de 

Especialidades de Valinhos. 

 As UBSs do município estão dispostas nos seguintes bairros: Parque Portugal, 

Frutal, Jardim Paraíso, Jardim São Marcos, Jardim Jurema, Jardim Pinheiros, Vila Santana, 

Jardim Maracanã, Jardim Imperial, Bom Retiro, Vila Itália, Reforma Agrária, Macuco e São 

Bento do Recreio. 

 Além das UBSs, o município conta com três unidades do Centro de 

Especialidades Valinhos (CEV) que atendem a cerca de 20 especialidades médicas e oferecem 

também exames de análises clínicas, endoscopia, mamografia, radiologia e ultrassonografia. 

As especialidades atendidas, mediante encaminhamento médico das UBSs, são 

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia 

Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Neurocirurgia, 

Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia Adulto e Infantil, 

Reumatologia e Urologia, conforme informações no site da Secretaria de Saúde. 

 A unidades de atendimento na área psicossocial são: 

▪ CREAPS (Centro de Referência de Atendimento Psicossocial: atendimento a pacientes 

com transtornos mentais moderados e leves; 

▪ CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) e CAPS Infantil; 

▪ CEMAP (Centro Municipal de Atendimento Psicopedagógico e Fonoaudiológico. 

 O município também conta com diversos programas de saúde 

complementares, alguns previstos no Sistema Único de Saúde (SUS), tais como Programa de 

Saúde da Mulher, Programa de Atenção à Saúde da Criança, Programa Saúde do Homem, 

Programa de Diabetes e Hipertensão Arterial, Casa do Adolescente, Programa Doente 

Acamado, Programa de Ostomizados, Planejamento Familiar, Programa e Controle ao 
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Tabagismo, Programa Viva Leite, Programa Vida Leve (Obesidade Adulto) e Prática Integrativa 

Corporal em Saúde (Acupuntura Auricular, Projeto Lian Gong, Reiki, Terapia Floral, 

Meditação). 

 A tabela abaixo mostra, por UBS, a estimativa população e a população 

assistida:  

Tabela 02: Estimativa populacional e população assistida nas UBSs de Valinhos. 

UBS/número de bairros Estimativa populaçional População assistida 

Paraíso (19) 14.500 13.000 

São Marcos (8) 13.900 11.500 

Central (27) 23.000 11.000 

Bom Retiro (17) 9.200 8.000 

Jurema (13) 7.800 7.300 

Imperial (20) 7.500 7.050 

Pinheiros (10, 1 parcial) 7.800 7.000 

Maracanã (10) 7.400 6.300 

Vila Santana (13, 1 parcial) 7.000 4.150 

Santo Antonio (23) 8.000 3.441 

Reforma Agrária (3) 3.200 3.000 

Parque Portugal (6) 3.000 2.910 

São Bento (5, 2 parcial) 4.500 2.800 

Macuco (2, 1 parcial) 1.700 1.300 

Fonte: Plano Municipal de Saúde 2018-2021, p.63. 

 

 A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é uma estrutura de complexidade 

intermediária, lançada em 2003 como parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, 

com serviço de acolhimento com classificação de risco, urgência e emergência 24h, 

procedimentos de enfermagem, coleta de exames laboratoriais, serviço diagnóstico de Raios 

X, eletrocardiograma e cardiotografia. Realiza atendimentos nas especialidades de Clínica 

Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetricia, e Ortopedia e Traumatologia. 

 

B. Dados de atendimento 

 De acordo o Plano Municipal de Saúde 2018-2021, p.12, 47,51% da população 

do município contava com plano de saúde em março de 2017. 

 Segundo o mesmo documento, as maiores causas de óbito em 2016, num total 

de 817, foram por doenças do aparelho circulatório, com 226 casos (27,6%), seguidas de 

doenças do aparelho respiratório, com 218 (26,6%) e neoplasias (tumores), com 135 (16,5%), 

apontando para a necessidade do fortalecimento das redes de atenção com integração das 

ações desenvolvidas nas UBSs, pronto atendimento municipal, unidade especializada, serviços 

conveniados e instituições parceiras (Plano Municipal de Saúde – 2018-2021, p. 25). 
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O atendimento da Ouvidoria em Saúde para o ano de 2016 traz quase a metade 

dos registros, 48,44%, como reclamações, 24,69% pedidos de informação, 12,5% pedidos de 

orientação e apenas 2,18% de elogios aos serviços. 

O número de atendimentos mês a mês, por UBS, para o ano de 2016, no 

Atendimento Ginecológico Saúde da Mulher, aponta unidades com quase 4 mil atendimentos 

enquanto outras estão abaixo dos mil atendimentos, sugerindo a necessidade urgente de 

ampliação do serviço nos bairros mais populosos. As UBSs com maior número de 

atendimentos foram Paraíso (3.895), devido ao horário ampliado, seguida de São Marcos 

(2.936), Bom Retiro (2.572), Central (1.863), Jurema (1.552), Maracanã (1.326), Vila Santana 

(1.211), São Bento (1.087) e Jardim Imperial (1.086). 

 Contrasta com esses números a baixa quantidade de mamografias realizadas 

no ano de 2016, com uma média mensal de 294 exames, além do dado alarmante de que esse 

número foi 15% menor do que no ano anterior (Plano Municipal de Saúde 2018-2021, p. 41). 

Houve, no entanto, a realização de 882 mamografias pela carreta da mamografia do Projeto 

Mulheres do Peito da Secretaria Estadual de Saúde no período de 13/12/16 a 14/01/17. Tendo 

em vista ser um exame de prevenção obrigatório a partir de 40 anos e que pode ser solicitado 

por enfermeiros da Atenção Básica, é fundamental que a política de saúde invista em mais 

equipamentos e profissionais para sua realização. 

 Conforme dados obtidos no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, alguns 

programas tiveram redução nos atendimentos de 2016 em relação ao ano anterior, tais como: 

▪ Programa de Saúde Escolar: consulta pediátrica realizada nas UBSs de referência 

interagindo com serviços como o CEMAP, Casa do Adolescente, CREAPS e CEV. As ações 

foram reduzidas em 12,21% devido à baixa procura pelas escolas.  

▪ Teste de Acuidade Visual pelas escolas municipais de educação básica (EMEB): 

realizados pelos professores aos alunos de 1ª e 4ª série e encaminhados aos 

oftalmologistas da rede. Os atendimentos foram reduzidos em 17,15%, visto muitas 

escolas não terem enviado ou realizado os testes. 

▪ Programa de Incentivo ao Parto Natural e Aleitamento Materno: vinculado ao 

Programa de Humanização ao Pré-Natal e Nascimento, do Ministério da Saúde. De 

acordo com o Plano Municipal de Saúde 2018-2021, as ações educativas foram 

reduzidas significativamente pela fragilidade da adesão ao programa pelas UBSs, além 

da dificuldade de transporte. Em relação aos números apresentados, o número de 

palestras reduziu em 30,76% e o número de gestantes participantes em 47,59% (Plano 

Municipal de Saúde 2018-2021, p. 42). 

Outros dados do documento mostram aumento significativo no atendimento por 

programas como: Programa de Saúde da Mulher (inserção de DIU - 85,18; coleta de CO - 

71,45%; pré-natal - 70,46%; Planejamento Familiar 34,94%); Mastologia (42,37%); Programa 

de Diabetes no CEV (17,46% para tipo I e 56,09% para tipo II) e 17,80% nas UBSs; Programa de 
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Obesidade (30,12%); Programa de Hipertensão Arterial (23,86%); CAPS II (18,52%) e Serviço 

de Nutrição (10,87%). 

A Lei Complementar 141/2012 prevê que os Municípios e o Distrito Federal 

aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por 

cento) da arrecadação dos impostos. Os dados de gastos dos anos de 2013 a 2016 no 

município mostram gastos em média de 28,6%, bem acima do mínimo constitucional. 

 Entre os Objetivos e Metas da Saúde do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 

constava fortalecer o relacionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde entre os 

municípios de Itatiba, Valinhos e Vinhedo. No entanto, em 27/08/21 a atual administração 

escolheu aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas 

- Norte - CISMETRO, estabelecido pelos municípios de Amparo, Artur Nogueira, Cordeirópolis, 

Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Ipeúna, Iracemápolis, Jaguariúna, Limeira, Monte 

Mor, Morungaba, Paulínia, Rio Claro, Santa Gertrudes e Santo Antônio de Posse. As ações do 

consórcio buscam, dentro dos princípios da universalidade, integralidade e equidade, 

estabelecer uma rede de ações e serviços hierarquizados, buscando a melhoria do 

atendimento básico, de média e alta complexidade, para suas ações e serviços de saúde.  

Uma das justificativas para acelerar a aprovação do CISMETRO junto ao Conselho 

Municipal de Saúde e à Câmara Municipal foi atender à alta demanda por exames de média e 

alta complexidade e cirurgias eletivas que estavam acumuladas. No entanto, a quase um ano 

da entrada em vigor do consórcio, avolumam-se críticas ao seu funcionamento, desde a falta 

de informação de quando e onde os procedimentos serão realizados e falta de transparência 

em relação aos custos. Apesar de atender à demanda universal de serviços, o consórcio não 

contempla um Conselho de Usuários. 

O Plano Municipal de Saúde 2018-2021 informa as diretrizes, os objetivos e as 

metas anuais para o período. Com o advento da pandemia de Covid19, não tivemos uma 

atualização dos dados de atendimento do período. 

A resposta do município em relação ao advento da pandemia a partir de março de 

2020 ocorreu de maneira a acompanhar as diretrizes, resoluções e decretos do governo do 

Estado e devido à boa estrutura dos serviços e número de profissionais, a vacinação se 

desenvolveu de maneira organizada. Segundo dados atualizados em 25/05/22, 81,68% da 

população recebeu a primeira dose e 81,29% a segunda dose, atingindo praticamente 100% 

da população acima de 12 anos. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 70,53% tomaram a primeira 

dose e 42,49% a segunda dose. 

Superado o pior período, é o momento de o poder público rever o Plano Municipal 

de Saúde e projetar ações que definitivamente garantam o acesso da população aos serviços. 

O município de Valinhos conta com uma boa distribuição de UBSs e outras unidades de 

prestação de serviços em saúde para o resultado que vem obtendo, com enormes filas para 

exames, consultas e outros procedimentos. Nada justifica os usuários terem que comparecer 

às UBSs, em data programada, para marcação de uma consulta que poderia ser feita por 

telefone ou por um aplicativo. Nada justifica os usuários se deslocarem para municípios 

distantes mais de 50km para realização de um exame ou uma consulta especializada. Nada 
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justifica a constante falta de medicamentos básicos para a população, que depende de sua 

entrega gratuita para tratamento de suas doenças. 

Entre as UBSs, algumas estão superlotadas, devendo o poder público avaliar a 

construção de novas unidades. Em 2021, foram aprovados recursos de emenda legislativa 

para a construção da UBSs do Jardim Nova Palmares II, próximo ao Bom Retiro, onde se 

localiza a UBS em 4º lugar no número de atendimentos. No entanto, o poder público não se 

organizou e os recursos foram devolvidos. 

Uma ação fundamental a ser desenvolvida no município é o Programa Saúde da 

Família. A saúde da família está no primeiro nível de atenção no SUS e é considerada uma 

estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica. A partir do 

acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica 

delimitada, são desenvolvidas ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. 

Para efetivar essas ações, é necessário o trabalho de equipes multiprofissionais 

nas UBSs, formadas por: médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico de 

higiene dental. 

A importância das equipes de Saúde da Família reside no estabelecimento de 

vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade dos 

profissionais com os usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de 

atuação e resolubilidade da atenção. Além disso, tem como estratégia de trabalho: conhecer 

a realidade das famílias pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico 

de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os principais 

problemas de saúde e situações de risco às quais a população que ela atende está exposta; e 

prestar assistência integral, organizando o fluxo de encaminhamento para os demais níveis de 

atendimento, quando se fizer necessário (https://pensesus.fiocruz.br/saude-da-familia). 

 

C. Proposta de diretrizes e ações para a Política Pública de Saúde 
 

Propõe-se a seguinte contribuição para a revisão do TÍTULO III – Das Diretrizes de 

Desenvolvimento Municipal, no Capítulo – DA SAÚDE: 

Art. _. São diretrizes gerais das políticas de saúde no município de Valinhos:  

I. Garantia do acesso universal aos serviços de saúde, por meio do investimento 

prioritário nas ações básicas de saúde; 

II. Garantia da formação, capacitação e qualificação dos recursos humanos de maneira 

coordenada e contínua; 

III. Promoção de políticas de saúde pública que visem a redução do risco de doenças ou 

de seu agravo por meio de práticas de saúde preventivas; 

https://pensesus.fiocruz.br/saude-da-familia
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IV. Prioridade de ações coletivas voltadas à ampliação dos serviços de vigilância 

epidemiológica, sanitária e núcleo de educação em saúde; 

V. Planejamento das ações com base no conhecimento dos dados de atendimento das 

diversas unidades, serviços e programas; 

VI. Avaliação contínua dos serviços prestados; 

 

 Art. _. São ações das políticas de saúde no município de Valinhos:  

I. Promover a informatização de toda a rede, com acesso online dos usuários para 

marcação de consultas na atenção primária (UBSs) e especialidades, implantação de 

prontuário eletrônico e busca ativa (alerta de prazos de exames anuais e retornos); 

II. Recredenciar os usuários das UBSs por meio de carta social com vistas ao 

planejamento do melhor atendimento e alocação de recursos; 

III. Zerar as filas de exames, consultas e cirurgias; 

IV. Garantir a manutenção do estoque de medicamentos prioritários nas UBSs e 

viabilizar a compra de medicamentos de combate a doenças da terceira idade e de custo 

elevado, como osteoporose; 

V. Viabilizar a construção de salas destinadas ao Programa de Saúde Bucal em todas as 

Unidades Básicas de Saúde; 

VI. Desenvolver o Programa de Saúde da Família (PSF), priorizando inicialmente as 

regiões periféricas do município; 

VII. Promover infraestrutura adequada ao Conselho Municipal de Saúde, de modo que 

este possa concretamente elaborar e controlar a política de saúde, bem como atuar na 

formação, fiscalização e acompanhamento do Sistema Único de Saúde (SUS); 

VIII. Criar e implementar instrumentos de avaliação e controle das ações e 

procedimentos aplicados nos serviços de saúde; 

IX. Implantar o Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador; 

X. Aprimorar o sistema de referência e contrarreferência, por meio da integração entre 

os diversos níveis de atenção à saúde, e da garantia de retaguarda ambulatorial, 

hospitalar e de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico à rede básica de saúde; 

XI. Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses; 

XII. Ampliar e consolidar os serviços do Centro de Atenção e Apoio Psicossocial; 

XIII. Implantar local destinado a reabilitação fisioterápica; 

XIV. Implantar novas Unidades Básicas de Saúde atendendo o aumento da densidade 

demográfica e preferencialmente em locais que possibilitem o acesso a pé dos usuários, 

em uma distância máxima de 2000m (dois mil metros); 
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XV. Implantar salas para atendimento ginecológico em todas as Unidades Básicas de 

Saúde; 

XVI. Intensificar ações de combate a mosquitos transmissores de doenças; 

XVII. Ampliar os serviços ofertados pelo laboratório municipal; 

XVIII. Promover campanhas de prevenção a morte de causa externa, uso indevido de 

drogas ilícitas e lícitas e gravidez precoce. 
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2.4. CULTURA 

Parte-se da premissa que cultura é um conceito complexo e amplo, o qual abarca todas as 

atividades humanas desenvolvidas a partir do acúmulo de conhecimento, das tradições e 

práticas cotidianas. Estão abraçados pelo conceito de cultura: as formas de expressão; os 

modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico; além de todos os demais aspectos que caracterizam a 

identidade, a ação e a memória de um povo. 

Como parte essencial da formação de um povo, é dever do Estado assegurar a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiar e 

incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Para isso, entende-se que as 

políticas para a cultura não devem ser compreendidas de forma apartada das demais políticas 

setoriais de desenvolvimento municipal, uma vez que a fruição e a produção cultural são 

inerentes ao ser humano, e apresentam-se de forma transversal em todos os aspectos da vida 

humana.  

Objetiva-se, portanto, integrar o Plano Diretor municipal como instrumento de planejamento 

para a Cultura desenvolvida no município.  

Reiterando o papel do Estado como agente principal na formulação e gestão das políticas 

públicas culturais, aponta-se abaixo a legislação em âmbito Federal, Estadual e Municipal a 

ser considerada no presente processo de revisão: 

▪ Constituição Federal de 1988, Art. 216, Emenda Constitucional nº 71, de 2012, que 

institui o Sistema Nacional de Cultura e fundamenta-se na política nacional de cultura 

e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura. 

▪ Lei Federal nº 12.343 de 2010 – Plano Nacional de Cultura (em conformidade com o § 

3º do artigo 215 da CF de 88). Regulamentação. 

▪ Lei Orgânica Municipal de Valinhos, Arts. 252º e 253º (O Município garantirá a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e  o  acesso às fontes de cultura, e  apoiará  e 

incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações.) 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 3841 de 2004 – Plano Diretor III 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 5.274 de 2016 - Dispõe sobre o Sistema Municipal de 

Cultura. 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 5.275 de 2016 - Institui o Conselho Municipal de Política 

Cultural de Valinhos e o respectivo Fundo Municipal na forma que especifica. 
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▪ Lei Municipal de Valinhos nº 5.525, de 2017 - Institui o Corpo Musical do Município de 

Valinhos na forma que especifica. Decreto n° 9.660 de 2017- Regulamenta a Lei nº 

5.525/2017, que “institui o Corpo Musical do Município de Valinhos na forma que 

especifica”. 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 6.204 de 2021 – PPA - Dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município para o período de 2022 a 2025. Cultura p. 90 a 94. 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 6.205 de 2021 – LOA - Estima e Receita e as Despesas do 

Município para 2022 – Cultura p. 29 a 31.  

Demais Leis e Decretos municipais complementares ou de regulamentação que 

continuam em vigor.  

 

Propõe-se a seguinte contribuição para o TÍTULO III – Das Diretrizes de Desenvolvimento 

Municipal, a ser inserida em Capítulo específico relativo à CULTURA: 

Art. _. A política municipal em relação à Cultura, tem como objetivo promover, 

incentivar e difundir as atividades artísticas culturais no município, entendidas como o 

conhecimento dos eventos dentro de uma ética maior, que entenda a cultura como 

todas as formas de vivência de uma sociedade, as suas maneiras de ser, pensar, sentir e 

agir e apresenta-se de forma transversal em todos os aspectos da vida humana.  

 

Art.  _. A política municipal da Cultura será executada com base nas seguintes diretrizes: 

I. Fomentar a democracia cultural, garantindo a todos o pleno exercício de seus 

modos de criar, fazer e viver, bem como a proteção de todas as formas de 

expressão, entendendo a cultura de forma transversal em todos os aspectos da 

vida humana; 

II. Preservar a identidade da vocação cultural e das especificidades dos diferentes 

lugares no município de Valinhos, valorizando as características de sua história, 

comunidades e cultura;  

III. Manter os elementos que estabelecem raízes para a sociedade local, garantindo 

a acessibilidades aos mesmos; 

IV. Estimular a participação cultural de entidades públicas e organização de 

entidades culturais no âmbito da sociedade civil, por meio de organizações não 

governamentais, cooperativas, associações, sindicatos, federações, entre 

outros; 

 

Art. _. São ações relacionadas às políticas da Cultura: 
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I. Assegurar o uso dos recursos públicos como instrumentos financiadores das ações 

classificadas como atividades, programas, projetos e operações especiais da Cultura, 

conforme estabelecidos em Leis. 

a. Atendendo a Lei Federal nº 12.343 de 2010 – Plano Nacional de Cultura; 

b. Atendendo as Leis Municipais: verbas do Fundo Municipal de Cultura-FMC (Lei 

nº 2575 de 2016), Plano Plurianual-PPA (Lei nº 6204 de 2021), Lei Orçamentária 

Anual - LOA (Lei nº 6204 de 2021) e Lei Diretrizes Orçamentárias-LDO (Lei nº 6129 

de 2021), e suas alterações posteriores; 

II. Promover a continuidade e o fortalecimento do Conselho Municipal de Política 

Cultural de Valinhos- CMPC, conforme Lei de criação nº 5.275/ 2016; 

 

III. Assegurar o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Municipal nº 5.274 de 2016, 

que institui o Sistema Municipal de Cultura de Valinhos; 

 

IV. Promover a realização anual da Conferência Municipal de Cultura, conforme previsto 

na Lei Municipal nº 5.274 de 2016, garantindo ampla participação popular na discussão 

e planejamento para o setor; 

V. Promover a realização da Conferência Municipal Extraordinária de Cultura, 

garantindo a ampla participação popular, para levantamento de diretrizes para 

elaboração do Plano Municipal de Cultura, plurianual, nos termos da Lei Municipal 

5.274/2016, e das demais legislações concernentes ao Sistema Nacional de Cultura e ao 

Sistema Municipal de Cultura; 

 § 1º. No que concerne às políticas culturais, este Plano Diretor será 

complementado pelo Plano Municipal de Cultura, plurianual, criado a partir das 

diretrizes estabelecidas em Conferência Municipal de Cultura convocado 

especificamente para este fim, nos termos da Lei Municipal nº 5.274/2016, e das 

demais legislações concernentes ao Sistema Nacional de Cultura e ao Sistema 

Municipal de Cultura. 

VI. Promover a criação do Sistema Municipal de Indicadores da Cultura, contendo 

mapeamentos, diagnósticos da produção e da fruição das atividades culturais, sendo 

dada publicidade dos resultados de forma periódica e consistente, os quais sustentem a 

adoção de novas políticas de cultura no município; 

VII. Construção de um centro cultural com teatro integrado; 

VIII. Construção de prédio destinado à Biblioteca Pública Municipal;  

IX. Adequação dos principais espaços públicos para uso em atividades culturais; 

X. Recuperação e investimentos no Museu Municipal Fotógrafo Haroldo Ângelo Pazzinato; 

XI. Criação e manutenção   de espaços públicos municipais devidamente equipados e 

acessíveis à população para as diversas manifestações culturais e artísticas; 
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XII.  Incentivo às diversidades culturais e sociais do município, atendendo às situações 

diferenciadas e às realidades plurais, nas áreas urbana e rural; 

XIII. Promover parcerias público-privadas e fontes de obtenção de recursos para 

implementação das ações e dos programas culturais; 

XIV. Promover o aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura; 

XV. Incentivar a participação de artistas locais nos eventos culturais; 

XVI. Incentivo à produção de livros, músicas, vídeos, revistas, sites, exposições e eventos 

que visem a divulgação de autores que enalteçam o patrimônio cultural do Município, 

ouvindo sempre o Conselho Municipal de Política Cultural; 

XVII. Fomento à programação cultural de culto a todas as raças e suas artes no 

município; 

 

XVIII.  Mapeamento, identificação e registro, nos suportes adequados, dos bens culturais 

materiais e imateriais do município; 

 

XIX.  Promover e articular ações governamentais no âmbito da cultura com as demais 

políticas públicas setoriais, especialmente com a política social; 

XX. Acompanhar o cumprimento de todas as demais diretrizes apontadas na Lei 

Municipal nº 5.274/2016; 
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2.5. Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico 

Parte-se da premissa que: “A preservação do patrimônio histórico de um povo é a 

preservação do próprio povo. Isto é, sem os laços histórico-culturais que unem os indivíduos 

que o compõe, um povo não existe. Sem os referidos laços, um povo não passa de mera 

população, ou seja, um grupamento humano sem uma história e uma cultura comum”.6 

Mais que preservar a memória coletiva da nossa história, de como a cidade de 

Valinhos iniciou e se constituiu, identificada nos marcos físicos estabelecidos e ainda 

presentes, passamos pelo resgate da memória individual, esta que contribui para o resgate da 

identidade, das raízes, esta que liga a formação cultural ao desenvolvimento econômico 

desenvolvidos ao longo dos anos.  

Valinhos e seus legisladores precisam reconhecer a importância de estabelecer 

políticas públicas para este setor que visem não só a proteção, manutenção dos bens materiais 

e imateriais, mas a democracia de acesso e uso a toda a população. Em contrapartida, é papel 

do Estado criar mecanismos para que o setor contribua de forma a fomentar a economia local 

através do turismo e de eventos. 

Trazendo o papel do Estado como agente principal na formulação e gestão das 

políticas públicas para o setor, podemos apontar as principais Leis e Decretos em âmbito 

Federal, Estadual e principalmente, que é o objetivo desta proposta, as políticas públicas já 

delineadas nas Leis do Município: 

▪ Decreto Federal nº 25, de 30/11/1937: Patrimônio Histórico e Cultural 

conceituado como o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis 

da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

▪ Constituição Federal de 1988:   

Artigo 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. 

 

Artigo 216, § 1º: O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 

e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 

preservação. O direito ao patrimônio histórico é um direito fundamental, sendo 

obrigação do Poder Público e direito do povo a sua proteção. 

 

Artigo 30, inciso IX:  Aos municípios compete promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

 
6 Citação de Tatiana Cardoso Teixeira Viana, Mestre em Direito Constitucional e Especialista em Direito Público, 
em Artigo para Equipe Âmbito Jurídico/OAB, publicado em 01/08/2011. 
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estadual. 

 

Lei Federal nº 10.257 de 2001 que regulamenta os Artigos 182 e 183 – Estatuto da 

Cidade - e: traz em seu artigo 2º, inciso XII, o estabelecimento da proteção, 

preservação e recuperação do patrimônio histórico como uma das diretrizes da 

política urbana. Para tanto, prevê a utilização de instrumentos, tais como o direito 

de preempção e a transferência ou alienação do direito de construir, outorga 

onerosa do direito de construir e transferência do direito de construir. 

▪ Lei Federal nº 12.343 de 2010 – Plano Nacional de Cultura (em conformidade com 

o § 3º do artigo 215 da CF de 88). Regulamentação. 

▪ Lei Orgânica Municipal de Valinhos: 

Artigo 5º, inciso X - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 3841 de 2004 – Plano Diretor III 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 5.276 de 2016- Institui o Conselho Municipal de 

Defesa do Patrimônio Cultural de Valinhos – CONDEPAV.  

Artigo 1º: O CONDEPAV é instituído em conformidade com as disposições desta 

Lei, visando a implantação da política municipal de defesa e proteção do 

patrimônio cultural. 

Artigo 2º, inciso I: Compete ao CONDEPAV, propor diretrizes para a política 

municipal de defesa e proteção do patrimônio cultural, o qual compreende os 

patrimônios: histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, 

documental, ambiental, imaterial ou qualquer outro termo que venha surgir no 

contexto cultural do município. 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 6.204 de 2021 – PPA- Dispõe sobre o Plano Plurianual 

do Município para o período de 2022 a 2025. Cultura pgs 90 a 94. 

▪ Lei Municipal de Valinhos nº 6.205 de 2021 – LOA- Estima a Receita e as Despesas 

do Município para 2022 – Cultura, p. 29 a 31.  

▪ Demais Leis e Decretos municipais complementares ou de regulamentação que 

continuam em vigor.   

 

Propõe-se a seguinte contribuição para o Título III – Das Diretrizes de Desenvolvimento 

Municipal no Capítulo específico, a ser inserido, relativo ao PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

CULTURAL E ARQUITETÔNICO: 

Art. _. A política municipal em relação à preservação do Patrimônio Histórico, Cultural  

e Arquitetônico será implantada com o objetivo: de inventariar, documentar, registrar, 

selecionar, proteger e promover a preservação, conservação, requalificação, divulgação 
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e promoção dos bens tangíveis (sejam eles, imóveis, móveis, arqueológicos, 

espeleológicos, arquivísticos, naturais ou paisagísticos), assim como dos bens intangíveis 

(as manifestações culturais, como festas folclóricas, tradições, costumes, modos de e ou 

saber fazer e outros fatos marcantes da cultura, considerados patrimônios ou 

referências históricas, artísticas e culturais no âmbito do Município; 

 

Art. _. A política municipal de preservação do Patrimônio Histórico Cultural e Histórico 

será executada com base nas seguintes diretrizes: 

I. Preservar a identidade, a   vocação cultural   e   as   especificidades  dos diferentes 

lugares no município, valorizando as características de sua história, comunidades e 

cultura;  

II. Propiciar a preservação e manutenção dos bens culturais constantes no Livro do 

Tombo Municipal e no Livro de Registros do Patrimônio, sendo eles bens materiais, bens 

imateriais ou intangíveis, e, dos que venham a ser listados posteriormente; 

III. Ampliar e realizar ações de valorização do acervo protegido; 

IV. Possibilitar a utilização pública desses bens quando tal uso for conveniente para a 

sua preservação, tornando pleno o seu usufruto público; 

V. Preservar a paisagem urbana e os cenários constituídos pelos casarios e prédios de 

caráter histórico, artístico e cultural; 

VI. Possibilitar o ambiente e o entorno dos bens protegidos, criando-se áreas de 

transição e amortecimento, com atenção à relação entre a paisagem cultural e a 

paisagem natural;  

VII. Promover o fomento das festividades e comemorações tradicionais assim como 

proceder seu registro no Município;  

VIII. Viabilizar o acesso e a disponibilização das informações sobre o patrimônio 

histórico-cultural à população;  

IX. Propiciar ações que objetivem a conscientização e maior conhecimento dos valores 

histórico-cultural do município, buscando sensibilizar a opinião pública sobre a 

importância e a necessidade da preservação de seu patrimônio; 

X. Proporcionar estímulo para que setores privados fomentem projetos de 

reestruturação do patrimônio e bens tombados; 

XI. Possibilitar que o patrimônio histórico-cultural possa ser usufruído pela economia do 

turismo, porém evitando sua banalização como um “produto turístico”; 

XII. Viabilizar a criação de um vínculo de cultura com o sistema educacional, a fim de 

contribuir para a visão crítica do mundo e a ampliação das perspectivas dos cidadãos; 
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XIII. Proporcionar incentivo à formação de profissionais da cultura, artistas, criadores e 

intérpretes, assim como de produtores de objetos e eventos de cultura;  

XIV. Incentivar à preservação da culinária tradicional local e regional, assim como as 

manifestações do saber fazer (processo de criação); 

XV. Preservar e valorizar o ambiente cultural e natural do município, composto por sua 

diversidade ecossistêmica, de modo a garantir identidade e pertencimento de sua 

população; 

XVI. Possibilitar que as ações de preservação estejam em consonância com o 

desenvolvimento socioeconômico garantindo sua sustentabilidade;  

XVII. Proporcionar a acessibilidade aos caminhos e trilhas históricas e tradicionais, 

inclusive aquelas que conectem localidades, bem como os acessos à borda d’água e 

mirantes da paisagem natural;  

XVIII. Criar mecanismos legais de fiscalização, autuação e punição para garantir a 

efetivação das diretrizes definidas; 

XIX: Promover pesquisa, preservação e transmissão de conhecimento do patrimônio 

espeleológico e geológico constante nas áreas da Serra dos Cocais. 

 

Art. _. São ações relacionadas às políticas de preservação do Patrimônio Histórico 

Cultural:   

I. Assegurar o uso dos recursos públicos como instrumentos financiadores das ações 

classificadas como atividades, programas, projetos e operações especiais de 

preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, conforme estabelecidos em 

Leis. 

§1. Lei Federal nº 12.343 de 2010 – Plano Nacional de Cultura. 

§2. Leis municipais: verbas do Fundo Municipal Cultura-FMC (Lei nº 2575 de 

2016), Plano Plurianual-PPA (Lei nº 6204 de 2021), Lei Orçamentária Anual - LOA 

(Lei nº 6204 de 2021) e Lei Diretrizes Orçamentárias-LDO (Lei nº 6129 de 2021), 

e suas alterações posteriores. 

§3. Uso dos instrumentos: Outorga Onerosa do Direito de Construir -OODC 

(artigo 26, inciso VIII, Estatuto das Cidades); Transferência do Direito de 

Construir-TDC; e Preempção. 

II. Zelar pelo bom funcionamento dos Conselhos de Direito estabelecidos no município: 

CONDEPAV e CMPC; 

III. Promover parcerias público/privado com a APHV e Secretaria da Cultura; 

IV. Estabelecer e demarcar em cartografia própria, as áreas específicas de proteção do 

patrimônio histórico-cultural e natural no município. 
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§1. São áreas compostas por conjunto de imóveis, de domínio público ou privado, 

cuja proteção ou preservação sejam de interesse comum. 

V. Propor o regramento e a regulamentação de ocupação das áreas envoltórias dos bens 

tombados pelo CONDEPAV e demais instituições afins;  

VI. Propor a normatização dos procedimentos de pedido de análise de tombamento de 

bens material e imaterial;  

VII. Cuidar pela manutenção e conservação dos bens tombados pelo CONDEPHAAT no 

município como: Complexo da Estação Ferroviária; fachada da empresa UNILEVER; 

Complexo da Casa Flávio de Carvalho; Sede da antiga Fazenda Cacutá no Bairro Vale 

Verde; 

§1. Promover visibilidade para que bens particulares tombados possam ser usados 

para fins culturais através de parceria público/privado. 

VIII. Promover a manutenção e conservação da “Capoeira” e em todas as suas formas 

de expressão, tombada pelo CONDEPAV no município; 

IX. Viabilizar a recuperação da Casa Modernista de Flávio de Carvalho com a 

possibilidade de transformar em um Museu das Artes; 

X. Promover a recuperação e investimento no Museu Municipal Fotógrafo Haroldo 

Ângelo Pazzinato: 

§1. Estimular exposições temáticas e itinerantes ligadas aos temas expostos no 

museu. 

§2. Formular projeto museológico possibilitando o aceite de doações e descartes 

de materiais sem interesse museológico. 

XI. Promover a implantação do “Arquivo Histórico Municipal”;  

XII. Fomentar espaços culturais, museais e de exposições permanentes e itinerantes;  

XIII. Possibilitar a implantação do “Espaço Expositivo José Milani”, destinado a 

preservação da história política e emancipação do município;  

XIV. Afixar “Totens Históricos e Turísticos” em locais e ou monumentos estabelecidos no 

município, com informações de suas características culturais; 

XV. Viabilizar a construção de um estacionamento público próximo ao patrimônio 

natural e cartão postal do município, denominado “Árvore Jequitibá”; 

XVI. Possibilitar que as árvores imunes de corte e protegida por Lei municipal, sejam 

declaradas como patrimônio natural devido a sua raridade, beleza e/ou ser porta 

sementes;  

XVII. Promover parceria público-privado para visitação pública ao Cristo, Fazenda Fonte 

Sônia; 
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XVIII. Viabilizar a recuperação e preservação das chaminés da Cerâmica da família 

Spadaccia, localizadas à Av. Gessy Lever, Centro, promovendo a implantação de caminho 

para acesso à pedestres visitantes;  

XV. Formular instrumento legal que proíba a retirada de marcos inaugurais já instalados 

na cidade; 

IXX. Promover a digitalização dos arquivos da hemeroteca da Biblioteca Municipal; 

XX. Proporcionar a criação de um Centro de Informações Turísticas do município;  

XXI. Proporcionar a criação de uma galeria permanente para exibição e venda de obras 

de artistas do município; 

XXII. Incentivar a criação de Museu a céu aberto e Ecomuseu no município; 

XXIII. Promover anualmente a realização do “Fórum de Cultura” para discussão e 

planejamento de atividades culturais no município; 

XXIV. Priorizar a construção de um Centro Cultural com teatro integrado; 

XXV. Viabilizar a implantação do “Projeto das Cavernas de Valinhos”, em especial as 

instaladas na área da Serra dos Cocais.  

XXVI. Assegurar a aplicabilidade do Decreto nº 8810 de 2014 que “Institui e compõe a 

Comissão Municipal Especial de Defesa do Patrimônio Histórico”, ou sua renovação 

quando necessário; 

XXVII. Reorganizar o arcabouço legal municipal relacionados às políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento deste setor. 
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2.6. ESPORTE E LAZER 

A prática de esportes e o lazer como um fenômeno social, pela sua grande 

relevância cultural, humanística e proporcionadora de benefícios clínicos, ao longo do tempo 

se constituiu em objeto de políticas públicas.  

No Brasil, na Constituição de 88, passa a ser tratada como um “direito social” e 

que deve ser democratizada em sua forma plena a toda a população. A Seção III, do Capítulo 

III, artigo 217, é a parte constitucional que trata mais especificamente do desporto e lazer e 

garante que ...” é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como 

direito de cada um”. 

Além da Constituição Federal, contamos com a Política Nacional do Esporte, 

resultado das discussões sobre políticas de gerência e oferta de ações ligadas ao esporte no 

país, realizadas através das Conferências Nacionais do Esporte e do Sistema Nacional do 

Esporte e Lazer.  

Em âmbito Federal, o Ministério do Esporte, que existia desde 1995, em 2019 foi 

incorporado ao Ministério da Cidadania, passando a ter status de “Secretaria Especial do 

Esporte”. Em fevereiro 2022, o governo apresentou Projeto de Lei para um novo “Plano 

Nacional do Desporto” e aguarda análise e aprovação do Congresso.  

Importante ressaltar que, a Política Nacional do Esporte, independente de suas 

revisões e alterações de status de quem as comanda, deve sempre ter como princípio: a) a 

universalização do acesso e promoção da inclusão social; b) desenvolvimento humano; c) o 

uso da ciência e tecnologia do esporte; d) a promoção da saúde; e) desenvolvimento da nação; 

f) desenvolvimento econômico; e g) descentralização da política esportiva e de lazer.  

Trazendo o cenário para o âmbito municipal, Valinhos tem estabelecido em sua 

estrutura administrativa, a Secretária do Esportes e Lazer. Conforme Lei nº 6204/2021, que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos” – PPA, para o período de 2022 a 

2025”, encontra-se dotação orçamentária para a pasta, o montante de R$ 30.142.000,00 

subdividido nas seguintes destinações: folha de pagamento e encargos trabalhistas; 

manutenção da unidade; apoio ao servidor, publicidade oficial, manutenção de federações e 

arbitragens esportivas, eventos esportivos e lazer.  

O formato oficial das ações e atividades da pasta se encontram no site oficial da 

prefeitura: www.valinhos.sp.gov.br / Secretaria de Esportes e Lazer e página no facebook: 

www.facebook.com/sel.valinhos. Porém, a publicização à população das modalidades de 

esportes ofertadas, dos programas e projetos públicos, bem como leis que apoiam e ou 

viabilizam parcerias privadas para desenvolvimento do setor, são de pouco ou quase nenhum 

alcance, carecem de atenção e otimização. É preciso um maior diálogo com a comunidade 

distribuindo informações em outras diferentes formas de comunicação além das redes sociais.  

http://www.facebook.com/sel.valinhos
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Diante do exposto, o município com a revisão da Lei do Plano Diretor III, tem mais 

uma vez a oportunidade e o desafio de corrigir e delinear ações para os próximos 10 anos e 

principalmente diminuir a distância entre as diretrizes e a realidade.   

Trazendo o papel do Estado como agente principal na formulação e gestão das 

políticas públicas para o setor de Esporte e Lazer, podemos apontar as principais Leis e Decreto 

em âmbito Federal, Estadual e principalmente, que é o objetivo desta proposta, as políticas 

públicas já delineadas em nossas Leis do Município: 

▪ Constituição Federal de 1988, Artigo 217º É dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, garantindo sua 

autonomia, recursos públicos, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas 

de criação nacional. Artigo 6º, caput, prevê expressamente o direito ao lazer. Assim 

o lazer torna-se um dever da família, da sociedade, do Estado (art. 227°), cabendo ao 

Poder Público “incentivar o lazer, como forma de promoção social” (art. 217, §3º). 

▪ Lei Federal nº 11.438 de 2006 – A Lei de “Incentivo ao Esporte” permite que recursos 

provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas 

manifestações desportivas e paradesportivas, distribuídos por todo o território 

nacional por meio de doações e patrocínios. 

▪ Decreto Estadual nº 55.636 de 2010, que regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte no 

Estado de São Paulo, contempla projetos vinculados às áreas educacional, formação 

desportiva, rendimento, socio-desportivo, participativa, gestão, desenvolvimento e 

infraestrutura. 

▪ Leis e Decretos do Município de Valinhos: 

▪ Lei Orgânica de Valinhos – Seção II, Artigos 257° ao 262°. 

▪ Lei nº 4759 de 2012 que institui o Conselho Municipal de Esporte – CMESP e o Fundo 

Municipal do Esporte – FMEsp, mais o Regulamento Interno e encontra-se no site da 

prefeitura e sem numeração, a Resolução que regulamenta o uso do FMEsp. 

▪ Decreto nº 9734 de 2018 que regulamenta para uso esportivo e de lazer do Parque 

Municipal de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno Nardini + Decreto nº 10129 de 

2019 que reajusta tarifas para o uso privado.  

▪ Lei nº 4272 de 2008 - Dispõe sobre o incentivo ao esporte amador no Município de 

Valinhos. 

▪ Lei nº 4534 de 2010 que institui no Município de Valinhos o Dia Municipal dos Esportes. 

▪ Lei nº 5042 de 2014 que institui no Município de Valinhos a Semana do Incentivo à 

Prática de Esportes. 

▪ Lei nº 5426 de 2017 que Institui o “Melhor Idade em Atividade – programa de 

reembolso financeiro para idosos que pratiquem atividade física” + Lei nº 9505 de 

regulamentação. 
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▪ Lei nº 5692 de 2018 que viabiliza parceria entre a iniciativa privada e o Poder Executivo 

do Município de Valinhos para incentivar a modernização da estrutura esportiva do 

município. 

▪ Demais Leis e Decretos municipais complementares e ou de regulamentação que 

continuam em vigor. 

 

Propõe-se a seguinte contribuição para o TÍTULO III – Das Diretrizes de Desenvolvimento 

Municipal, a ser inserida em Capítulo específico relativo a ESPORTE E LAZER: 

Art. _: A política municipal em relação ao Esporte, tem como objetivo promover, 

incentivar e difundir as atividades físicas no município, que são entendidas como 

ferramentas de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde 

do ser humano. 

 

Art.  _: A política municipal do Esporte será executada com base nas seguintes diretrizes: 

I. Assegurar o planejamento, a supervisão, a coordenação, a realização de estudos, a    

formulação e a implementação de políticas relativas ao desenvolvimento das políticas, 

programas e projetos esportivos-educacionais e de lazer no Município; 

II. Desenvolver e fomentar programas para as práticas esportivas para todas as faixas 

etárias, promovendo bons hábitos, estilo de vida ativo, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida e integração social; 

III. Fortalecer o esporte como um direito de toda criança e adolescente, ultrapassando 
o limite do bem-estar físico e agregando um pilar formativo psíquico-emocional para 
crianças, adolescentes e jovens; 

IV. Promover e incentivar a formação de atletas em todas as modalidades esportivas, 
principalmente através de investimentos da iniciativa privada, constituindo-se um 
trabalho conjunto do poder público e da comunidade; 

V. Estimular o uso dos espaços físicos naturais com aproveitamento e adaptações de 
córregos, lagos, vales, colinas, montanhas, ruas, matas, praças e centros esportivos, 
como base física de recreação e prática de atividades esportivas e de lazer de interesse 
da população; 

VI. Priorizar ações que viabilizem a implantação de atividades físicas destinadas aos 
programas de saúde preventiva; 

VII. Valorizar as equipes esportivas por meio de incentivos e programas específicos; 

VIII. Estimular práticas desportivas formais e não-formais, mediante o trabalho de base, 
da difusão e descentralização das práticas esportivas e estímulos de formas variadas, 
com destaque ao investimento na criança e adolescente; 

IX. Incentivar a prática de modalidades olímpica e paraolímpicas em todos os níveis;  
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X. Proporcionar ampla disseminação e inclusão de pessoas com deficiência em todas as 
atividades de educação física, esporte e lazer que são oferecidas; 

XI. Articular   ações   governamentais   e   parcerias privadas para apoio ao esporte local;  

XII.  Fortalecer e ampliar programas, projetos e ações à população infantil e adolescente 
considerando indicadores de vulnerabilidade social; 

 

Art. _:– São ações relacionadas aos instrumentos de planejamento e acompanhamento 

da execução das políticas públicas municipais de Esporte: 

I. Assegurar o uso dos recursos públicos como instrumentos financiadores das ações 

classificadas como atividades, programas, projetos e operações especiais de Esporte, 

conforme estabelecidos em Leis. 

a. Atendendo a Lei Federal nº 11.438 de 2006 e a Lei Estadual nº 55.636 de 2010 

de “Incentivo ao Esporte”; 

b. Atendendo as Leis municipais: verbas do Fundo Municipal de Esportes- FMESP 

(criado na Lei nº 4759 de 2012), verbas conforme Decreto nº 9734 de 2018 

regulamento o uso do Parque Monsenhor Bruno Nardini, Plano Plurianual-PPA (Lei 

nº 6204 de 2021), Lei Orçamentária Anual-LOA (Lei nº 6204 de 2021) e Lei 

Diretrizes Orçamentárias-LDO (Lei nº 6129 de 2021), e suas alterações posteriores. 

II. Promover a continuidade e o fortalecimento do Conselho Municipal de Esportes de 

Valinhos- CMESP, conforme Lei de criação nº 4759 de 2012, bem como o uso adequado 

de seu Fundo; 

III. Promover a divulgação das ações voltadas ao Esportes e Lazeres realizadas pela 

Secretaria e pelo Conselho Municipal do Esporte;  

IV. Assegurar disponibilidade aos moradores dos principais espaços e equipamentos 

públicos já existentes para o uso em atividades de esportes e lazer; 

V. Promover a revitalização do Parque de Exposições “Monsenhor Bruno Nardini”; 

VI.  Viabilizar em várias áreas públicas do município, espaços para pistas de caminhada;  

VII. Promover reforma e revitalização das quadras esportivas existentes no município, 

garantindo a regularidade de pisos, fechamento por alambrados, cobertura, iluminação 

pública, sanitários, ponto de água potável, oferta de lanchonetes e demais 

equipamentos necessários às práticas esportivas para: 

a) Quadra esportiva do “Ginásio Municipal Vereador Pedro Ezequiel da Silva”; 

b) Quadra poliesportiva externa do Parque Municipal; 

c) Quadra poliesportiva do Centro de Lazer do trabalhador (CLT);  

d) quadras esportivas em concessão: Castelo; Jupa, São Cristóvão e Clube Jd. 

Pinheiros; 
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e) Quadras poliesportivas da Praça Zumbi dos Palmares, Praça da Juventude, Praça 

da Bíblia, Praça Aurélio Olivo; 

f) Quadra poliesportiva do SESI 299; 

g) Quadras poliesportivas dos bairros: Bom Retiro, São Bento, Colina dos Pinheiros, 

Pq. Portugal, Jd. Jurema, Nova Palmares II, Morada do Sol, Boa Esperança, São 

Luiz, Novo Mundo, Jd. São Marcos, Santa Gertrudes, Jd. Maracanã, Jd. América II, 

São Cristóvão.   

VIII. Revitalizar o complexo do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT – Ayrton Senna da 

Silva, e para garantir a prática de esportes e lazer: 

a) Executar a cobertura das quadras de tênis e futsal; 

b) Construir pista de bike e atletismo;  

c) Executar a reforma das instalações sanitárias, lanchonete e espaço de 

churrasco; 

d) Executar a reforma de playgrounds; 

e) Realizar a implantação de arborização adequada e cuidados de paisagismo. 

IX. Promover manutenção continuada dos equipamentos de academia pública ao ar livre 

instalados nas praças públicas, principalmente as voltadas para a terceira idade; 

X. Promover reformas e adequações no Estádio Eugênio Franceschini e Ginásio de 

Esporte Guerino Bononi instalados no Bairro Bom Retiro; 

XI. Promover a adequação e reforma necessária para transformar o Ginásio Vicente 

Marchiori apto para oferecer oficialmente jogos e campeonatos de futsal; 

XII. Viabilizar a construção de “piscina Municipal”, coberta e aquecida, no Bairro São 

Marcos; 

XIII. Promover a readequação da quadra poliesportiva municipal no Bairro Pq. Portugal, 

para um complexo esportivo; 

XIV. Priorizar, principalmente nas regiões de maior densidade habitacional, construção 

de novas áreas de lazer, de novos centros esportivos e projetos de “escolinhas 

esportivas” de forma a promover a descentralização das atividades voltadas a formação 

esportiva; 

XV. Organizar e promover competições esportivas nas esferas municipais e 

intermunicipais nas diversas modalidades esportivas; 

XVI. Promover articulações   entre as Secretarias para a implantação de programas de 

atividade física integradas voltadas preferencialmente a grupos de terceira idade, 

crianças, adolescentes e portadores de deficiências; 

XVII. Assegurar o cumprimento da Lei Municipal nº 5042 de 2014 “Semana de Incentivo 

à Prática Esportiva” e Lei Municipal nº 4534 de 2010 “Dia Municipal do Esporte”, 
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promovendo jogos estudantis de diversas modalidades; 

XVIII. Assegurar o cumprimento da Lei Municipal nº 5810 de 2019 Programa Bicicleta 

Brasil, Lei Municipal nº 6149 de 2017 Práticas Esportivas; Lei Municipal nº 6164 de 2021 

Cria o sistema de eco ciclovias e eco trilhas; 

XIX. Proporcionar a implantação permanente do “Projeto Verão Valinhos”, visando à 

realização de eventos públicos e privados de forma colaborativa, integrando os recursos 

públicos com as ações das academias e segmentos da cidade; 

XX. Assegurar ações de fomento para a prática e realização de campeonatos de futebol 

nas diversas modalidades; 

XXI. Assegurar ações de fomento para a prática e realização de campeonatos de bocha 

no município;  

XXII. Promover atividades de esporte, lazer e recreação nas áreas rurais do município;  

XXIII. Valorizar as equipes esportivas por meio de incentivos e programas específicos; 

XXIV. Promover a “Conferência Municipal do Esporte”, objetivando o estabelecimento 

de ações e metas para os principais campos de atuação da gestão do esporte e lazer;  

XXV. Promover ações de formação e valorização dos professionais do esporte e lazer 

que atuam em rede pública de educação; 

XXVI. Promover a Lei Municipal nº 5692 de 2018, que “Viabiliza parceria entre a iniciativa 

privada e o Poder Executivo do Município de Valinhos para incentivar a modernização 

da estrutura esportiva do município”; 

XXVII. Aprimorar no site oficial da prefeitura, divulgação de ações, ofertas de serviços, 

legislações e demais componentes que dizem respeito à Secretaria de Esporte e Lazer 

no município; 

XXVIII. Priorizar a busca por recursos públicos Estaduais e Federais, através de projetos 

de captação de verbas para o setor Esporte e Lazer; 

XXIX. Viabilizar condições e oportunidades para que associações esportivas e atletas do 

município, possam apresentar apoio a projetos voltados ao esporte e lazer. 
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2.7. PRODUÇÃO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

É indiscutível que a agricultura é um setor econômico que influencia 

significativamente o desenvolvimento da região. 

No ano de 2021 o agronegócio representou 27,4% do PIB brasileiro, sendo que a 

AGRICULTURA FAMILIAR contribuiu com 10% do PIB, além de garantir 70% dos alimentos 

consumidos no país. 

Atualmente, o Brasil possui 4,1 milhões de pequenos produtores que 

correspondem a 84% de todas as propriedades rurais do país. 

A população ocupada no agronegócio em março de 2020 era de 17,97 milhões de 

pessoas, (Fonte: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.) 

 

A. A Agricultura Familiar e sua importância 

Além de assegurar a segurança alimentar e nutricional, sendo responsável por 70% 

dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros, a agricultura familiar emprega 74% da 

força de trabalho da produção agropecuária brasileira. 

Sua importância também se dá pela sustentabilidade da produção com menor 

impacto ambiental com uma inclinação para produção mais orgânica, livre do uso de 

agrotóxicos, tendo a policultura como uma das principais características. 

 

B. A agricultura no município de Valinhos 

O município de Valinhos é nacionalmente conhecido pela produção de figo e 

goiaba.  

Valinhos realiza uma das Festas mais conhecidas e visitadas do Circuito das Frutas 

a “Festa do Figo e Expo Goiaba”, realizada há mais de 50 anos, reunindo exposição e venda de 

frutas, shows, visitas às propriedades de produtores rurais e outras atrações.  

O “Figo Roxo” foi introduzido no município pelo imigrante italiano Lino Busatto, 

no ano de 1901, sendo que atualmente Valinhos é reconhecida como a CAPITAL NACIONAL 

DO FIGO ROXO, evidenciando a vocação do município, o AGROTURISMO.  

Além da goiaba e do figo, destaca-se a produção de uva, pêssego, caqui, abacate, 

banana, laranja, limão, manga, café, maracujá, nozes, produção de hortaliças tradicionais e 

hidropônicas, cogumelos, amoras, framboesas, pitaias, mirtilos, queijos artesanais, ovos, 

criação de bovinos e equinos, sendo também referência nacional em ovinos. 
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Gráfico 01: Produção de frutas em Valinhos no período de 2004 a 2020.

 
Fonte: Tabela elaborada pelos organizadores com base nas informações obtidas no site Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística – IBGE. Disponível em:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/valinhos/pesquisa/15/11863. 
Acesso em 08/06/2022.  

 

                     O município de Valinhos está inserido na Região Metropolitana de Campinas, 

mercado potencial para compra de alimentos, como se pode observar pelos dados abaixo. 

 

Tabela 03: Municípios da RMC e sua população estimada nos anos de 2010, 2016 e 2020.

 

Fonte: Consórcio Profill-Rhama, a partir dos dados do Censo (IBGE, 2010), do Sistema Seade de Projeções 
Populacionais (SSPP/SEADE) para municípios de São Paulo e do IBGE (2016) para municípios de Minas Gerais. 

 

De acordo com o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Valinhos possui 487 

propriedades na área agrícola ocupando uma área de 72.214.739 m2, sendo que a maior parte 

das propriedades é de agricultura familiar.  

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/valinhos/pesquisa/15/11863
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Tabela 04: Perfil das propriedades rurais em Valinhos quanto ao tamanho da produção agrícola. 

Área  Número Área total (m²) % area  % total Característica   

Até 3 hectares 213 4.287.256 5,93 43,94 Familiar  

> 3  e < 10 hectares  105 9.800.240 13,55 21,77 Familiar  

>10 e < 100 98 23.265.562 32,17 20,12 Média  

> 100 hectares  69 34.961.681 48,35 14,17 Grande  

Fonte: Elaborada pelos autores com base nas informações obtidas no Levantamento Censitário das Unidades 
de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo e Cadastro Ambiental Rural - CAR. Disponível em: Portal 
LUPA - Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (cati.sp.gov.br). Acesso 
em: 08/06/2022.  

Ao se analisar o perfil dos responsáveis pelas propriedades de produção rural do 
Município, observa-se que poucos possuem apoio técnico e apoio financeiro, crédito rural e 
seguro rural. 

Tabela 05: Perfil das propriedades rurais em Valinhos quanto ao nível de organização e apoio técnico 
financeiro. 

ITEM Número de UPAs Percentual 

Faz Parte de Associação de Produtores 100 27,0 

Faz Parte de Cooperativa de Produtores 6 1,6 

Faz Parte do Sindicato de Produtores 213 57,6 

Não utiliza assistência técnica  71 19,2 

Utiliza somente assistência técnica governamental  171 46,2 

Utiliza somente assistência técnica privada  15 4,1 

Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada 113 30,5 

Utiliza Crédito Rural 13 3,5 

Utiliza Seguro Rural 3 0,8 
Fonte: Elaborada pelos autores com base nas informações obtidas no Levantamento Censitário das Unidades 
de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo e Cadastro Ambiental Rural - CAR. Disponível em: Portal 
LUPA - Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (cati.sp.gov.br). Acesso 
em: 08/06/2022.  

http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/index.php
http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/index.php
http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/index.php
http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/index.php
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Mesmo sem o apoio e o incentivo da administração pública, a agricultura 

valinhense resiste firme e ainda se mantém forte e levando o nome do Município para o país 

e internacionalmente, como uma região ligada à fruticultura e  integrante do Circuito das 

Frutas do Estado de São Paulo. 

Dessa forma, a fim de que se garanta a segurança alimentar do município e da 

RMC, é importante que se evidencie a vocação da cidade de Valinhos - o seu AGROTURISMO 

- sendo imprescindível a análise dos pontos aqui destacados com relação à Revisão do Plano 

Diretor III e LUOS, bem como das alterações aqui propostas.  

 

C. Os impactos das propostas do Plano Diretor e da LUOS nas áreas de Produção Rural 

Uma simples análise comparativa do mapa atual de Macrozoneamento e o mapa 

proposto nas Minutas de Revisão do Plano Diretor III evidencia o agravamento da redução 

drástica da área rural e de proteção e recuperação de mananciais, a partir das seguintes 

alterações: 

1) Macrozonas de Desenvolvimento Orientado (MDO), contíguas à MDRS da Serra dos 

Cocais e entorno: mudança de “Macrozona Rural Turística” para “Macrozonas de 

Desenvolvimento Orientado MDO 01, MDO 02 e MDO03”, mais “OUC 01” e “MCU” com 

redução da área Rural existente para menos de 20 % da atual; 

2) Macrozonas de Desenvolvimento Orientado no eixo da Rodovia Valinhos – Itatiba: 

mudança de Macrozona Rural Turística e de Recuperação e Proteção de Mananciais 

para MPM – Macrozona de Proteção de Mananciais e MCAN – Macrozona de 

Conservação do Ambiente Natural, porém com inserção de MDO 01 e MDO 02 com 

impactos na geração de efluentes, impermeabilização do solo, poluição sonora e visual 

na faixa ao longo da rodovia e áreas rurais contíguas.  

As propostas do Executivo acima referidas para a Revisão do Plano Diretor III 

permitem diferentes e diversos usos e ocupação  do solo, exigindo ainda estruturas viárias 

e  outra infraestruturas  para atender às demandas decorrentes desse parcelamento, tendo 

como consequência um maior dispêndio para o erário público na instalação dessas, assim 

como interferência e incômodos nas atividades agropecuárias desenvolvidas nesta região, 

pois, ao se abrir uma nova via, será colocada em risco a integridade dos cultivos, que em sua 

maioria são frutas, atraindo impactos já conhecidos da urbanização, como furtos e roubos aos 

moradores rurais, em relação aos seus equipamentos, insumos, frutas e demais produções 

agrícolas e criações. 

As Macrozonas de Desenvolvimento Orientado 01, 02 e 03 têm no Anexo III da 

LUOS reproduzido abaixo (Tabela 06) seus parâmetros de uso e ocupação do solo. Como 

podemos observar, a MDO 03 é uma das Macrozonas previstas no zoneamento de uma das 

regiões citadas acima. No quesito lote mínimo (m²), é a MDO que permite o menor tamanho 

no parcelamento, com área mínima de 500 m². Entende-se que, quanto menores os lotes, 

menor será a permeabilidade da água da chuva no solo, bem como serão maiores a densidade 
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populacional e a pressão de pessoas sobre as áreas rurais lindeiras. Vemos também que, no 

quesito “Categoria de usos permitidos” é a MDO que permite todos os tipos de usos, inclusive 

plantas industriais que, de forma geral, são incompatíveis com as atividades agropecuárias 

próprias da Macrozona MDRS à qual estará vizinha. 

Tabela 06: Trecho extraído do Anexo III – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo, PMV, 2022. 

 
Fonte: Organizadores, adaptado de Prefeitura Municipal de Valinhos, 2022. tabela parametros LUOS _ REV 7.xlsx 

(valinhos.sp.gov.br) - https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/luos_anexo_iii_quadro_2a__rev03_10081441.pdf . Acesso 
em: 09/06/2022 

  Na figura abaixo podemos observar que esta região apresenta características de 
atividade rural em que pese sua proximidade com a Rodovia Dom Pedro I, ainda possa 
oferecer diversos serviços ecossistêmicos, com oferta de água, vegetação nativa para 
nidificação de animais, assim como oferta de produção agropecuária. 

 
Figura 02: APP de rios e nascentes - APP de curso d´água nas áreas a serem instituídas como MDO 1,2 e 3.  

   
Fonte: CAR - datageo.ambiente.sp.gov.br acesso em 09/06/2022 

 

https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/luos_anexo_iii_quadro_2a__rev03_10081441.pdf
https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/luos_anexo_iii_quadro_2a__rev03_10081441.pdf
https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/luos_anexo_iii_quadro_2a__rev03_10081441.pdf
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3) Expansão do perímetro urbano e definição de Zonas de Desenvolvimento Econômico 
02 (ZDE02) contíguas à Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS): As 
áreas propostas para ZDE02 circundam parte significativa da zona rural de Valinhos, na 
porção S/SO do município, compreendida pelos bairros Macuco, Reforma Agrária e 
Capivari, área de grande produção agrícola e de proteção de mananciais.  
 

De acordo com os Artigos de 60 a 62 da Minuta da LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO, Revisão 03, a ZDE02 compreende porções do território destinadas às atividades 
empresariais, comerciais e usos mistos diversificados, tendo como objetivo estabelecer áreas 
de uso incômodo no município garantindo o potencial econômico das rodovias e estradas que 
cortam e permeiam Valinhos.  

 

Figura 03: Recorte do mapa extraído do ANEXO I - zoneamento folha 01/03_rev03. Perímetros de ZDE02 
propostos contíguos à MDRS na porção S/SO do município. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos, 2022. 
https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/luos_anexo_i_sdu_zoneamento___fl01___rev03_10081517.pdf  - 
consulta em 09/06/2022 

 
Dentre as medidas urbanísticas previstas para o objetivo de estabelecer áreas de 

uso incômodo no município, garantindo o potencial econômico das rodovias e estradas que 

https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/luos_anexo_i_sdu_zoneamento___fl01___rev03_10081517.pdf
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cortam e permeiam Valinhos, está a permissão de usos nR3 e nR4, com foco na atração de 

atividades econômicas intensivas de inovação e alta tecnologia.  

Contudo, os usos nR3 e nR4, de acordo com o ANEXO IV – PARÂMETROS DE 
INCOMODIDADE POR CATEGORIA NR,  são os mais nocivos para circundar a área rural de 
produção agrícola uma vez que neles são permitidas, especificamente, empresas de grande 
porte, com área acima de 2.000 m², admitindo-se os níveis máximos permitidos de poluição 
sonora, poluição atmosférica (odores, gases, vapores, material particulado, fumaças etc), 
poluição por resíduos sólidos (Classe I), poluição hídrica (atendendo aos padrões de emissão 
estabelecidos pela Res. Conama n.º 357). 

Além disso, os usos nR3 e nR4 permitem a implantação de empreendimentos 

geradores de tráfego intermitente de veículos leves ou pesados e com fluxo intenso de 

pessoas. 

Essas alterações afetarão as atividades de mais de 100 (cem) propriedades de 

agricultura familiar da região com impactos nas microbacias existentes, reduzindo a área rural 

para menos de 2/3, sendo, portanto, incompatíveis e potencialmente comprometedoras para 

as atividades produtivas ali realizadas. 

4) Definição de perímetros para Operação Urbana Consorciada (OUC) no Bairros 

Macuco (OUC03) e Fazenda Fonte Sonia (OUC02): há proposta na Minuta do Plano 

Diretor Rev03 de realização de Operação Urbana Consorciada (OUC) visando promover, 

em um determinado perímetro, transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais e valorização ambiental, através de um conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo município com a participação dos proprietários, moradores e 

investidores privados. Parte do Bairro Macuco está compreendido na OUC 3 (conforme 

indicação do ANEXO III - Mapa de Áreas Estratégicas), inclusão, também realizada na 

Fazenda Fonte Sônia. 

Inicialmente, cabe salientar que, como o próprio nome define, a OUC se trata de 

intervenção URBANA, portanto não aplicável em áreas rurais. Cabe esclarecer também que, a 

área indicada no mapa abrange região produtiva que, caso alterada, trará prejuízos às 

atividades agrícolas e demais atividades tipicamente rurais da região. 

5) Proposta da Diretriz Viária 9 (Fonte Mécia): a ligação viária entre a Rua Marginal à 

Rodovia Dom Pedro I e à Rodovia dos Agricultores causará inúmeros transtornos aos 

produtores rurais com aumento do fluxo de pessoas e veículos, redução da segurança, 

interferência no ambiente de produção, interferência em espaço hoje ocupado por 

espécies nativas e frutíferas silvestres em áreas de APP e de reserva legal, além do risco 

à integridade dos cultivos e transtornos ao acesso de criações; 

6) Proposta da Diretriz Viária 35 (Fonte Mécia): o arruamento cortará numerosas 

propriedades produtivas e causará perturbações nas atividades agropecuárias que 

necessitam do devido isolamento; 
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7) Intervenção Estratégica IE nº 33 (Macuco): a proposta considera como rua um acesso 

interno de propriedade rural produtiva em parte do traçado, o que inviabiliza a 

aprovação da IE nº 33 na forma sugerida. 

Mediante as análises acima, consideram-se as proposições mencionadas 
incompatíveis e potencialmente comprometedoras em relação às atividades produtivas 
rurais. 
 

8) Acessos às Rodovias: a Intervenção Estratégica nº 33, além do aspecto citado no item 

7, tende a agravar a concentração de fluxos veiculares no trevo de acesso ao município 

na Rodovia Anhanguera, dado que nada há previsto para otimização deste no Plano 

Diretor. É notório que nos últimos anos, o problema neste trevo de acesso a Valinhos se 

agravou em razão da instalação de grande quantidade de indústrias no Bairro Macuco e 

como adensamento populacional do Bairro Vale Verde, provocando quilômetros de 

congestionamentos nos horários de pico e adensamento do Bairro Vale Verde. O 

escoamento da produção agrícola dos Bairros Macuco, Reforma Agrária e Capivari 

implica melhor e mais eficiente conexão às Rodovias e em prazo breve. 

 

D. Conclusões sobre a inserção da Produção Rural nas decisões de planejamento do Plano 
Diretor e da LUOS 

A decisão sobre as escolhas no planejamento de indicação das Macrozonas 

necessitam de análise criteriosa e de cuidadosa cautela na tomada de decisão pois, se mal 

conduzidas, poderão causar impactos irreversíveis nas atividades econômicas, principalmente 

as atividades agropecuárias, que têm, não só a incumbência de oferta de alimentos que 

abastecem a mesa das pessoas, mas também oferecer serviços ecossistêmicos  (regulação 

climática, produção de água, atividades culturais decorrentes das belezas cênicas 

provenientes dos pomares de frutas, entre outros) à população em geral. 

A alteração da Macrozona Rural Turística para Macrozona de Desenvolvimento 

Orientado MDO 01, MDO 02, MDO 03; OUC 03 e MCU provocará uma redução da Área Rural 

existente no município para menos de 20 % da atual. 

É notório que as áreas indicadas para as MDO’s coincidem com áreas onde estão 

localizados corpos de água pertencentes às microbacias no município, as quais serão afetadas 

pelos impactos ambientais decorrentes dos empreendimentos permitidos neste novo modelo 

de zoneamento, impossibilitando o aumento de produção de água nestas áreas e 

consequentemente reduzindo a possibilidade de uso das mesmas no futuro. 

Outro aspecto relevante se dá na implantação das Macrozonas ZDE02 localizadas 

nas vizinhanças dos Bairros Macuco, Reforma Agrária e Capivari, que também coincidem com 

microbacias mencionadas anteriormente, ocasionando os mesmos impactos já referidos.  

Além disso, tais alterações provocarão mudanças expressivas na região rural, que 

terá drástica redução da produção agrícola e pastoril local, aumento do risco de contaminação 

do solo, de mananciais e dos lençóis freáticos no entorno. 
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A permissão de implantação de plantas industriais no entorno das áreas agrícolas 

provocará contaminação das culturas por excesso de emissão de material particulado, 

fumaças e afins, além do incremento substancial do fluxo de veículos incompatível com a 

estrutura proposta, bem como o impacto negativo para a região com a aberturas das vias 

supramencionadas. 

Assim, a manutenção destas regiões como área rural é fundamental e desejável, 

estabelecendo-se para as atuais um MACROZONEAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 

SUSTENTÁVEL E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, com estímulo e incentivo ao desenvolvimento de 

culturas (fruticultura, silvicultura, aquicultura, piscicultura, apicultura, etc.), produção de 

alimentos e matérias primas de origem vegetal e animal, agro turismo, ecoturismo, turismo 

de aventura, hotelaria e demais atividades econômicas compatíveis com o agronegócio e de 

baixo impacto ambiental. 

O município de Valinhos é nacionalmente conhecido pela fruticultura e tem 

potencial para desenvolver uma agricultura pujante, devendo aproveitar os recursos naturais 

da região e sua localização estratégica e privilegiada quanto às Rodovias já mencionadas, 

incluindo a proximidade com o Aeroporto Internacional de Viracopos que permite o 

escoamento da produção para o mercado internacional. 

A instituição de um Macrozoneamento de protagonismo aos usos rurais permitirá 

o desenvolvimento de atividades economicamente viáveis que manterão a vocação da cidade 

de Valinhos, como importante território para a RMC com foco na Agricultura, Turismo, 

produção de água, rompendo a crença gerada nos últimos governos de que somente os 

empreendimentos imobiliários seriam a única solução para o crescimento do Município. 

 

E. Proposta de diretrizes e ações para a Política Pública de Produção Rural e Segurança 
Alimentar 

 
Propõe-se a seguinte contribuição para o TÍTULO III – Das Diretrizes de Desenvolvimento 

Municipal, a ser inserida em Capítulo específico intitulado – DA PRODUÇÃO RURAL E 

SEGURANÇA ALIMENTAR: 

Art. _. A política municipal da Produção Rural e Segurança Alimentar será executada 

com base nas seguintes diretrizes: 

I -   Estimular a agricultura sustentável e familiar, em suas variantes agroecológica, 

orgânica, biodinâmica e natural; 

II - Promover melhorias da infraestrutura da região rural envolvendo transporte, 

saneamento, viário, energia e conectividade; 

III - Incentivar e promover programas de aquisição de produtos agropecuários 

produzidos pelos produtores do município; 
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IV - Fiscalizar e combater o parcelamento ilegal do solo na zona rural, a fim de que seja 

garantida a manutenção da finalidade de seu uso como área de desenvolvimento rural, 

turístico e de preservação ambiental sustentável; 

V - Estimular e contribuir com ações que visem à adequação ambiental das propriedades 

rurais; 

VI - Promover políticas do desenvolvimento econômico sustentável garantindo a 

integração das atividades relacionadas à agricultura com a preservação e exploração dos 

potenciais dos patrimônios histórico, turístico, área de mananciais e meio ambiente; 

VII - Apoiar a manutenção ou criação de atividades agroturísticas, hortas comunitárias, 

parques lineares existentes na área urbana consolidada através da ocupação dos vazios 

urbanos ou áreas ao redor de nascentes e corpos de água existentes, identificados com 

este potencial de atividade econômica. 

Art. _.: São ações relacionadas à política pública da Produção Rural e Segurança 
Alimentar: 

I - Criar a Secretaria da Agricultura, garantindo o apoio ao produtor rural, por meio da 
expansão da equipe técnica disponível;  

II - Estabelecer e fortalecer as interfaces entre o Município e a Casa da Agricultura de 
Valinhos visando ações que promovam os objetivos deste plano; 

III - desenvolver programas de estímulo ao turismo rural; 

IV - Desenvolver ações de prevenção e combate de incêndios na Macrozona de 
Desenvolvimento Rural Turístico Sustentável e de Proteção e Recuperação de 
Mananciais; 

V - Fomentar, por meio de políticas públicas, a bioeconomia e a produção de produtos 
orgânicos e agroecológicos; 

VI - Promover ações que aproximem o consumidor do município dos agricultores por 
meio de canais alternativos de comercialização (comércio eletrônico, feiras, mercado 
municipal de produtores permanente, etc.); 

VII - Promover as associações existentes e cooperativas no sentido de viabilizar canais 
de comercialização com empresas de processamento de matérias primas e insumos; 

VIII - Buscar soluções para garantia da viabilidade e continuidade da agricultura familiar 
em caso de sucessão; 

VIII - Elaborar o PLANO DE MANEJO da APA da SERRA DOS COCAIS, a fim de regulamentá-
la; 

IX - Estabelecer o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
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X - Estabelecer o Plano Municipal de Abastecimento e Segurança alimentar; 

XI - Regulamentar e implementar o Programa Municipal de Pagamento por Serviços 
Ambientais - PSA, instituído pela Lei nº 6.116/2021; 

XII - Fomentar e ampliar pagamentos por serviços ambientais; 

XIII - Regulamentar e implementar o Programa Municipal de Pagamento por Serviços 
Fruticultura - PMPSF, instituído pela Lei nº 6.161/2021; 

XIV - Fornecer crédito rural para aquisição de equipamentos, acessos à tecnologias 
que garantam maior produtividade, bem como equipamentos e sistemas de 
energia renovável; 

XV - Incentivar a instalação de fossas sépticas e/ou biodigestores nas propriedades 
rurais para garantir a segurança e integridade do solo e evitar a contaminação de 
lençóis freáticos; 

XVI - Implementar projeto de recuperação de áreas degradadas; 

XVII - Criar programa de subvenção do seguro rural para os produtores agrícolas; 

XVIII - Estabelecer ações e multas para desestímulo e combate aos loteamentos 
clandestinos; 

XIX - Criar políticas para manutenção e sucessão da gestão da atividade agrícola nas 
propriedades familiares ao longo do tempo;  

XX - Estabelecer programas de educação e formação técnicas tanto para os agricultores 
que estão em atividade, como também para qualificar as novas gerações e incentivar a 
manutenção no campo; 

XXI - Firmar parcerias para busca de novas tecnologias de produção; 

§1º O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural - PMDR previsto no Inciso IX 
deste Artigo deve ter por objetivo diagnosticar e definir as necessidades do 
município quanto à produção rural, ao turismo e ao desenvolvimento qualificado 
do ambiente natural, delineando as diretrizes de trabalho para promover o 
desenvolvimento rural sustentável do Município, tendo como objetivos 
específicos. 

I - Identificar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da zona rural do 
município de maneira prospectiva e propositiva na forma de Plano Estratégico; 

II - Realizar diagnóstico socioambiental, econômico e cultural da área rural do 
Município, com espacialização dos usos agrícolas e não agrícolas; 

III - Caracterizar as cadeias produtivas existentes e identificar cadeias produtivas 
potenciais, bem como as necessidades para a promoção de seu desenvolvimento;  
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IV - Orientar o planejamento territorial para a zona rural do município, levando em 
conta e potencializando positivamente suas características ambientais, 
produtivas, turísticas e sociais; 

V - Definir formas de viabilização do desenvolvimento rural e turístico através do 
estabelecimento de parcerias público-privadas; 

VI - Fomentar a permanência do produtor rural na terra, bem como das novas 
gerações; 

§ 2º O Plano Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar  - PMASA 
previsto no Inciso X deste Artigo deverá conter o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA),  Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE, tornando 
prioritária a aquisição de alimentos dos agricultores locais e/ou de suas 
respectivas organizações para a merenda escolar além de definir condições para 
o desenvolvimento de atividades agrícolas e hortas comunitárias em imóveis 
públicos e privados não utilizados, localizados dentro do Perímetro Urbano. 

§ 3º O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e o Plano Municipal de 
Abastecimento e Segurança Alimentar devem ser elaborados com a participação 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e outros Conselhos afins, no 
prazo de 12 (doze) meses da data da publicação desta Lei. 

§4º A regulamentação das Leis nº 6.116/2021 e 6.161/2021 deve ocorrer no prazo 
de 12 (doze) meses da data da publicação desta Lei. 
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2.8. TURISMO 

A. Introdução 

Valinhos tem se demonstrado apto ao desenvolvimento turístico desde antes de sua 

emancipação em 1953. Já em 1921, a Fazenda Cachoeira com instalação do Hotel Estância Fonte Sônia, 

atraía abastados visitantes com suas fontes de águas radioativas. Na década de 1960, materiais de 

propaganda da administração municipal mostravam as diversas atrações turísticas que podiam ser 

desfrutadas no município, temas que até hoje são explorados como atrativos e indicadores de 

qualidade de vida para quem aqui queira se instalar. Mas é preciso dizer que o discurso não se aplicava 

à prática, pois nunca houve um interesse real no desenvolvimento das atividades turísticas no 

município, tampouco planejamento e investimentos significativos nesta área. 

Diferente de outros lugares que buscam um potencial turístico alicerçado em 

acontecimentos históricos e ou nomes e biografias de relevância, Valinhos carece de algo ou alguém 

que os ligue umbilicalmente à cidade.  

Adonira Barbosa, ainda que nascido em Valinhos, tem sua história e produção musical (de 

importância indiscutível) desenvolvida nos bairros italianos da capital, como o Bexiga. Não há sequer 

uma citação sua sobre qualquer passagem ocorrida em Valinhos. Ainda assim, Valinhos tem 

demonstrado carinho e apego para com esse seu filho.  

Flávio de Carvalho construiu na cidade sua casa modernista em 1939, onde reunia, 

segundo dizem, figuras importantes do modernismo, porém suas atividades artísticas eram também 

predominantemente desenvolvidas na capital do estado. 

Em ambos os casos, os feitos desses personagens são celebrados na cidade através de 

homenagens e atividades anuais, como a estátua de Adoniran Barbosa sentado à mesa do CACC ou a 

semana de Flávio de Carvalho, que fazia parte do calendário cultural da cidade, sem, contudo, se 

constituírem em atrações turísticas. 

Sobra basicamente como única ação realmente pensada em turismo (por algumas 

administrações) a Festa do Figo, realizada anualmente em janeiro para celebrar aquele que foi o 

principal produto da cidade. Em diversas ocasiões, esse evento se desidratou por falta de verba, 

interesse e de até mesmo criatividade, nos últimos anos devido à COVID-19 principalmente, não tem 

sido realizado. 

Ou seja, apesar de se fazer presente em todas as Leis de Plano Diretor Municipal e 

programas de governo, o desenvolvimento turístico nunca foi considerado uma atividade que 

merecesse atenção. Espera-se que, desta vez, uma nova chance seja dada a ele. Que haja 

comprometimento na elaboração séria de um Plano Municipal, esse que é o primeiro passo para 

transformar a cidade em um Município de interesse Turístico. 

 

B. Recursos turísticos do município de Valinhos 

O fato de o município não ter, a princípio, grandes atrações turísticas como cataratas 

enormes ou igrejas barrocas, não implica em uma condenação ao “anonimato” turístico e a renúncia 

ao potencial econômico que a atividade turística pode oferecer. 
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Muito pelo contrário, o município não está preso à uma história ou a um sítio e pode 

desenvolver suas atividades turísticas na direção que melhor lhe aprouver ou em diversas direções. 

Não se pode abrir mão dessa vertente econômica (ou de outras) para privilegiar uma única 

atividade. 

As diretrizes e ações ao desenvolvimento do turismo que farão parte do Plano Diretor 

municipal e guiarão a administração municipal e, por que não, os investimentos na cidade, devem ser 

claros e factíveis, moldando o turismo ao que Valinhos tem e pode vir a ter a oferecer ao visitante. 

E o que Valinhos pode oferecer?  

Por que alguém visitaria Valinhos e gastaria seu tempo e dinheiro aqui? 

Olhando apenas para os recursos da cidade que poderiam interessar a um visitante, 

Valinhos não tem um centro histórico, exceto algumas belas construções urbanas relevantes apenas 

para a cidade e que poderiam servir de cenário a eventos específicos.  

Com um pouco mais de potencial para eventos e atividades culturais rotineiras, há alguns 

prédios como o Complexo da Estação Ferroviária, a Casa Modernista Flávio de Carvalho, os casarios da 

Rua 12 de outubro, o conjunto do entorno da Matriz de São Sebastião, casa da antiga Câmara 

Municipal e até a Sede da Fazenda Cacutá no Vale Verde. Algumas já tombadas pelo CONDEPHAAT e 

pelo CONDEPAV. 

Ainda na zona urbana, algumas atividades que podem ser desenvolvidas são o turismo de 

negócios, o turismo de eventos e o turismo religioso. 

Já na zona rural, o turismo rural e ecológico, combinado com eventos de aventura, 

colocam-se como um dos principais potenciais nessa área, devido a existência de uma zona rural 

importante, apesar de negligenciada, e uma beleza cênica indiscutível e inexplorada para o turismo. 

            Figura 04: Paisagem da Serra dos Cocais 

 

           Fonte: https://www.passagenspromo.com.br/blog/valinhos-sp/  

 



GRUPO DE ENTIDADES – Valinhos / Revisão PD & LUOS 2022 

70 
 

Nesta região, encontramos desde cavernas graníticas, matacões entremeados na 

vegetação de jardins que segundo o Prof.  Aziz Ab´ Saber (USP), contém rara combinação de biomas 

da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, localizadas na Serra dos Cocais. 

Paisagens rurais localizadas a 900m de altitude, onde grandes fazendas remanescentes 

da era do Café ainda resistem e com potencial de exploração para o Turismo Histórico Rural, de 

Aventura ou projetos de implantação de produção rural com diversificação de culturas características 

dos biomas citados acima. 

Gastronomias regional e internacional podem ser desenvolvidas, a partir de instituições 

já existentes no Município e produtos aqui cultivados. 

Os remanescentes de matas naturais e grandes espaços não ocupados, permitem 

também o turismo de observação e projetos de preservação da fauna rica em espécies ameaçadas de 

extinção, como a Sussuarana, o Lobo Guará, o Bugio, o Cervo Campeiro, entre outros. 

O Parque Estadual da Reforma Agrária – ARAS, estabelecido desde 1959, contêm árvores 

centenárias, como Jequitibás, Jatobás, Figueiras e uma vasta quantidade de pássaros nos seus 40 

hectares localizado na região do Capivari, a 20 minutos da cidade. 

 

C. Como atrair o turista? 

Hoje, mais do que conhecer lugares ou histórias, o turista está em busca de experiências 

extraordinárias, marcantes, que ficarão gravadas em suas lembranças e fixadas em suas redes sociais. 

Além disso, exceto alguns mais empolgados e que gostam do turismo radical, o turista 

procura conforto, segurança e uma ótima relação preço/benefício. 

Para poder oferecer isso ao turista, o município precisa implementar uma infraestrutura 

adequada, com: 

▪ Segurança efetiva e visível, de forma que possa ser sentida e vivenciada pelo visitante; 

▪ Informações claras, objetivas e confiáveis; 

▪ Formas de deslocamento seguras, rápidas e agradáveis, que possam, inclusive fazer parte da 

experiência; 

▪ Preços justos e atendimento primoroso; 

▪ Serviços de hotelaria adequados. 

  

D. Inserção do Município de Valinhos no roteiro regional e estadual 

Por não ter uma tradição turística trabalhada em seu potencial, a única forma de Valinhos 

desenvolvê-lo é através da sua inserção em uma estratégia regional de turismo. Este princípio é 

aplicável não somente a Valinhos, mas a grande maioria dos destinos turísticos nacionais, e é 

apresentado na Política Nacional de Turismo (Lei Federal nº 11.771/2008). Na verdade, são poucas as 

localidades capazes de se manter sem uma estrutura regional, já que os municípios da região, ainda 

que não possua uma clara vocação turística, podem desempenhar um papel de fornecedores de mão-

de-obra ou de produtos destinados a atender o turista. 
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O trabalho regionalizado permite, assim, ganhos não só para o município que recebe o 

visitante, mas para os demais da região (SENAC, 2020). 

Desta forma, a sua participação no Circuito das Frutas é a forma como Valinhos pode 

divulgar seus dotes turísticos, tomando como carro chefe o turismo rural e ecológico. Hoje, a 

agricultura do Figo e da Goiaba, bem como um incipiente cultivo de uvas e outras frutas na região da 

Serra dos Cocais são o que de melhor o município pode oferecer. Mas não se bastam por si só. Sem 

planejamento e investimentos em infraestrutura e marketing alinhado com os outros municípios do 

circuito, esse turismo não irá prosperar. 

É importante ressaltar que, segundo UNWTO (2019), o turismo pode ser um indutor de 

crescimento econômico, desenvolvimento inclusivo e sustentabilidade ambiental. 

Segundo o Plano Regional de Turismo do Circuito das Frutas (SENAC, 2020), oito eixos 

devem orientar as ações de apoio à gestão, estruturação e promoção de turismo nas regiões e 

municípios: 

▪ Gestão descentralizada do turismo; 

▪ Planejamento e posicionamento de mercado; 

▪ Qualificação profissional, dos serviços e da produção associada; 

▪ Empreendedorismo, captação e promoção de investimentos; 

▪ Infraestrutura turística; 

▪ Informação ao turista; 

▪ Promoção e apoio à comercialização; 

▪ Monitoramento. 

O Circuito das Frutas engloba os municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, 

Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo.  

Figura 05: Cidades e rodovias do Circuito das Frutas 

 

 Fonte: claudiajakefilipe.blogspot.com/2015/04/cicloturismo-brasil-parte-11-circuito.html?m=1 
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Vale ressaltar a caracterização da região apresentada no Plano Regional de Turismo do 

Circuito das Frutas (SENAC, 2020): 

“Seja bem-vindo ao Circuito das Frutas! 

A poucos minutos de São Paulo você pode encontrar um pequeno paraíso, onde o tempo ainda 

corre devagar. 

Em meio a belíssimas paisagens, destacam-se, na região do Circuito das Frutas, a vivência rural, 

a produção artesanal do vinho e dos doces, a produção de frutas e a vida em contato com as 

raízes culturais e históricas do povo brasileiro. 

Prepare seus sentidos, pois o Circuito das Frutas irá estimular sua percepção por todos os lados. 

Os sabores da roça, dos doces da vovó, das massas italianas, as diferentes cores e texturas das 

flores e frutas frescas, o cheirinho de café, do pão ao sair do forno e do bolo quentinho, o cantar 

dos pássaros, da água que desce de mansinho no pequeno riacho, ou o som da brisa em meio às 

folhas de uma árvore qualquer. 

Prepare sua percepção, seus sentidos e sua alma para esta experiência fascinante, profunda, 

vívida, diferenciada, e que está tão próxima a São Paulo. 

A apenas alguns quilômetros da grande metrópole, reside um pouco da cultura caipira, da vida 

tradicionalmente rural, do contato, da prosa e dos “causos”, do pôr-do-sol e do olhar às estrelas, 

de um tempo que para muitos está tão distante, mas que aqui pode ser vivido e revivido todos 

os dias. 

Conheça o Circuito das Frutas. São dez municípios ligados pela tradição, pela cultura, pelas 

famílias, pelas belezas naturais e pelas riquezas culturais e pela produção dos mais diversos tipos 

de frutas que embelezam ainda mais e adocicam a visita de cada turista. 

Conheça e delicie-se com o Circuito das Frutas!” 

 Essa caracterização deixa clara a vocação ao turismo rural de Valinhos, sem prejuízo do 

potencial de criação ou aprimoramento de outras atrações, como o turismo religioso e o turismo de 

eventos. 

 

E. Políticas nacionais e estaduais que amparam o desenvolvimento do turismo 

Trazendo o papel do Estado como agente principal na formulação e gestão das políticas 

públicas para o setor de TURISMO, podemos apontar as principais Leis e Decretos em âmbito Federal, 

Estadual e principalmente, que é o objetivo desta proposta, as políticas públicas já delineadas em 

nossas Leis do Município: 

▪ Constituição Federal de 1988, Artigo 180°, “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e 

econômico”; 

▪ Sistema Nacional do Turismo, Lei nº 11.771 de 2008- Dispõe sobre a “Política Nacional de 

Turismo”. Define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor turístico;  
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▪ Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo- composta pelo Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), Conselho Estadual de 

Turismo e o Conselho do Turismo Regional; 

▪ Leis e Decretos do Município de Valinhos; 

▪ Lei Orgânica de Valinhos – Seção III, Artigo 259°- É dever do Município zelar pela preservação 

do esporte, do lazer e do turismo. Artigo 260°- Ao Município compete a criação de formas 

variadas de incentivo ao turismo, através de eventos que estimulem os valores locais. Artigo 

261°- Ao Município compete zelar pela preservação e manutenção das características 

essenciais da “Festa do Figo”, como marco maior de sua expressão turística;  

▪ Lei nº 2943 de 1996 - institui o “Conselho Municipal de Turismo de Valinhos”- COMTUR + 

Decreto nº 11.199 de 2022 – nomeação dos membros do Conselho; 

▪ Lei nº 3728/2003 - “Regulamenta o turismo em áreas rurais “e Lei nº 5834/2019 sobre visitas 

monitoradas em áreas rurais;  

▪ Lei nº 6088 de 2021 – Obrigatoriedade da presença de guia ou monitor de turismo. Obs. Cita 

o FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo, porém não foi encontrado a lei de criação deste 

fundo; 

▪ Lei nº 5952 de 2019 – Declara de utilidade pública a Associação de Guia e Monitores de turismo 

Amigos do Vali”; 

▪ Lei nº 5839 de 2019 – Institui o Banco de Projetos no município (turismo); 

▪ Lei nº 5773 de 2019 – Fomento turismo / regulamentação e incentivo à produção de cerveja 

artesanal; 

▪ Demais Leis e Decretos municipais complementares e ou de regulamentação que continuam 

em vigor. 

 

F. Potencial econômico das atividades turísticas 

Segundo avaliação apresentada pelo Plano Regional de Turismo do Circuito das Frutas 

(SENAC, 2020), Valinhos tinha a seguinte avaliação de seus principais pontos turísticos: 

Tabela 07: Avaliação de pontos turísticos de Valinhos. 

Atrativo Atrativo Regional Tipo 

Camping Macuco Consolidado Rural 

Casinha do Figo com Chocolate Consolidado Gastronômico 

TV Século 21 Consolidado Religioso 

Sítio Kusakariba Consolidado Rural 

Adega Tio Mário Consolidado Rural 

Museu Municipal Fotógrafo Haroldo Ângelo 
Pazinatto 

Consolidado Histórico 

Observatório Abraão de Morais  Científico 

Vinícola Chão de Pedra Potencial Rural 

CLT Potencial Lazer 

Lar São Joaquim Potencial Rural  
 Fonte:  SENAC, 2020). 
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Ainda, segundo o levantamento apresentado pelo SENAC (2020) o visitante do Circuito 

das Frutas se apresenta na região principalmente nos fins de semana e permanece no local apenas 1 

(um) dia, não se utilizando de serviços de hospedagem. São, em sua maioria, oriundos de São Paulo,  

capital, vindos para o interior de carro. Ficaram sabendo da cidade através de amigos e familiares, 

internet e sites e têm uma boa impressão da cidade. 

O desafio é atrair um visitante de origem mais distante, disposto a ficar vários dias, através 

de uma divulgação constante e estruturada e que encontre uma cidade com atrações, limpa, segura, 

organizada, com informação simples e clara, e com acolhimento aconchegante. 

Ou seja, há um potencial enorme a ser desenvolvido, nas seguintes modalidades de 

turismo: 

a) Turismo Religioso: Valinhos é sede da Associação do Senhor Jesus e TV Século 21. 

Instituições católicas voltadas à evangelização e à comunicação. A entidade hoje já é um 

centro de convergência de fiéis que vem participar de missas e outros eventos religiosos. 

Atualmente construindo um novo Templo, com capacidade para 4 mil pessoas, deverá gerar 

um fluxo de visitantes que precisará de uma infraestrutura adequada não somente da 

própria instituição, mas do entorno, e de restaurantes, lanchonetes e hotéis, além de 

readequação dos acessos; 

             Figura 06: Maquete da futura Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus 

 
.            Fonte: https:// www.rs21.com.br/noticias/do-coracao-de-deus-para-os-nossos-coracoes/ 

b) Turismo Rural e Agro Turismo: O turismo rural é, sem dúvida, a grande vocação do 

município, sendo, contudo, pouco explorado. Nos municípios vizinhos, podem-se encontrar 

experiências exitosas baseadas em experiências oferecidas aos visitantes, principalmente de 

regiões massivamente urbanas, como o contato com a terra e os frutos da terra. Sentir as 

texturas das frutas, o aroma e o sabor de produtos artesanais. Fazer uma refeição “caseira” 

em varandas na beira da mata ou da plantação. Em geral, em passeios familiares de um dia. 

O grande desafio é criar roteiros e atrações capazes de atingir um público mais amplo, com 

duração maior, de vários dias ou até temporadas. A integração com um calendário de 

eventos municipais e regionais e com atrações dos vizinhos é um caminho, bem como a 

integração com as outras modalidades de turismo, como o visitante que participa de um 

congresso e fica mais um ou dois dias participando dessas novas experiências. A 

sobrevivência dessa atividade depende umbilicalmente da preservação e qualificação das 

zonas rurais do município; 
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c) Turismo de Aventura: O turismo de aventura, explorando as trilhas e cavernas existentes 

principalmente na Serra dos Cocais, assim como o turismo rural, já acontece de forma tímida 

em Valinhos. São roteiros e eventos de um dia e de raio limitado em termos econômicos. O 

principal caminho para o seu desenvolvimento é a criação de um calendário de eventos e 

infraestrutura de recepção e suporte à prática segura dessas atividades. A sua integração 

com as cidades do entorno pode permitir a criação de eventos maiores, com duração de, ao 

menos, dois dias, gerando uma demanda por hospedagem e alimentação. A implantação de 

equipamentos de lazer específicos, como tirolesas ou circuitos de arvorismo 

incrementariam as opções dos visitantes. Também depende da preservação das zonas 

rurais, áreas de preservação e matas nativas; 

                     Figura 07: Enduro a pé em Valinhos. 

 
                                 Fonte: Divulgação/Wilson Hirai 

d) Turismo Histórico e Cultural: Esta modalidade engloba a exploração dos pontos históricos 

do município e festas tradicionais. O principal evento da cidade é a Festa do Figo, que, por 

sua vez, acaba por ser muito direcionada à população local. Os bens históricos tombados  

estão deteriorados e muitas vezes sem uso. Um restauro dos bens históricos, como a Casa 

Modernista de Flávio de Carvalho é um bom exemplo; 

                              Figura 08: Casa Modernista de Flávio de Carvalho. 

 
 Fonte:https:// www.folhadevalinhos.com.br/artigos/alternativa/cultura/especial-120-anos-flavio-de-carvalho-

por-jorge-amado 
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e) Turismo de Negócios e Eventos: O turismo de negócios abrange principalmente os espaços 

adequados a eventos corporativos, como auditórios e toda a infraestrutura para acomodar 

grande número de pessoas durante vários dias, como centros de convenções e hotéis- 

fazendas. É uma atividade que pode ser desenvolvida tanto na Zona Rural como na Zona 

Urbana e deve estar integrada às outras modalidades, procurando atrair o visitante de 

negócios a se transformar em turista programando alguns dias a mais. A promoção de 

eventos como shows e festas deve utilizar espaços e casas de show no município para atrair 

plateia que, por sua vez, precisará de uma infraestrutura adequada, com alimentação, 

acomodações e, muitas vezes, transporte. Hoje é desenvolvido em algumas casas de show 

como a Vista Valley e a Laroc, instaladas na beirada da Rodovia Dom Pedro; 

                    Figura 09: Casa de shows Laroc. 

 
                                Fonte: Gui Urban (@GuiUrban)/Divulgação/Laroc Club 
 

G. Propostas para o Plano Diretor na área de desenvolvimento do turismo 

 

Propõe-se a seguinte contribuição para o TÍTULO III – Das Diretrizes de 

Desenvolvimento Municipal, a ser inserida em Capítulo específico relativo ao Turismo: 

Art. _: A política municipal em relação ao desenvolvimento do Turismo, tem como objetivo 

promover, incentivar e difundir as atividades turísticas em todas as modalidades, como 

ferramenta de geração de emprego e renda, conservação e preservação do ambiente rural, 

natural e do patrimônio cultural e histórico da cidade. Também, o de agregar a vocação do 

município como polo de eventos turísticos em consonância com demais municípios que fazem 

parte do “Circuito das Frutas”. 

Art. _: A política municipal do desenvolvimento do Turismo será executada com base nas 

seguintes diretrizes: 

I. Buscar a promoção do turismo como condutora de crescimento econômico, 

desenvolvimento inclusivo e sustentabilidade ambiental no município;  

II. Estimular políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no município, que visem o 

alcance da Agenda 2030 da ONU, para o Desenvolvimento Sustentável, junto com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS);  
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III. Promover a criação de postos de trabalho permanentes e temporários no turismo; 

IV. Implantação e qualificação de infraestrutura turística adequada para suporte ao turista 

e aos profissionais de turismo; 

V. Viabilizar e facilitar a mobilidade do turista no município e na região do circuito das frutas; 

VI. Promover a divulgação eficiente e sistemática de Valinhos como uma cidade turística, 

inserida nos circuitos turísticos regionais e metropolitanos. 

 

Art. _: São ações relacionadas aos instrumentos de planejamento e acompanhamento da 

execução das políticas públicas municipal de desenvolvimento do Turismo: 

I. Assegurar o uso dos recursos públicos como instrumentos financiadores das ações 

classificadas como atividades, programas, projetos e operações especiais de TURISMO, 

conforme estabelecidos em Leis. 

a) Atendendo a Lei Federal nº 11.771 de 2008 “Política Nacional do Turismo”; 

b) Atendendo as Leis municipais: verbas do Fundo Municipal de TURISMO - FUMTUR 

(citado na Lei 6088 de 2021), verbas conforme Plano Plurianual-PPA (Lei nº 6204 de 

2021), Lei Orçamentária Anual-LOA (Lei nº 6204 de 2021) e Lei Diretrizes 

Orçamentárias-LDO (Lei nº 6129 de 2021), e suas alterações posteriores; 

II. Promover a continuidade e o fortalecimento do Conselho Municipal de TURISMO de 

Valinhos, conforme Lei de criação nº 2943 de 1996, bem como o uso adequado de seu Fundo; 

III. Dinamizar e ampliar parcerias com organismos públicos federais e estaduais de turismo, 

buscando ampliar a capacidade e a dinâmica turística do Município; 

IV. Promover, consolidar e estimular as parcerias desenvolvidas com entidades privadas para 

o desenvolvimento de atividades e serviços turísticos, especialmente nas áreas de hospedagem, 

gastronomia e outras derivações turísticas, tais como ecoturismo, turismo de aventura, turismo 

cultural, dentre outros de manifestação espontânea no Município; 

V. Fortalecer o segmento do turismo no município, explorando economicamente o potencial 

das atividades como: turismo rural e ambiental; turismo religioso; turismo de aventura em 

trilhas e cavernas; turismo histórico-cultural; turismo de negócios e eventos, consolidando sua 

posição como importante polo do Circuito das Frutas; 

VI. Estimular o desenvolvimento do turismo pedagógico e turismo para a terceira idade, 

aliados à preservação do meio ambiente;  

VII. Promover a divulgação das ações voltadas ao TURISMO realizadas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e pelo Conselho Municipal do TURISMO;  

VIII. Assegurar boas condições e disponibilidade aos moradores dos principais espaços e 

equipamentos públicos já existentes no município, para o uso em atividades de TURISMO; 

IX. Promover a “Conferência Municipal do Turismo”, objetivando o estabelecimento de ações 

e metas para os principais campos de atuação da gestão do TURISMO;  

X. Elaborar e implantar o “Plano Diretor de Turismo” do município; 
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XI. Potencializar o uso dos meios de comunicação para ampliar a divulgação do turismo no 

Município, principalmente na internet; 

XII. Desenvolver programas de capacitação para os agentes públicos, trabalhadores e agentes 

sociais que atuam no setor turístico no Município; 

XIII. Estimular o contínuo melhoramento da configuração, do ordenamento e da qualificação 

da “Feira Arte na Praça”, aos domingos do município; 

XIV. Realização, promoção e apoio a eventos voltados à promoção e divulgação do patrimônio 

artístico e ambiental do município; 

XV. Organização de passeios e circuitos de trilhas ecológicas e de ciclismo; 

XVI. Promover o fomento turístico de incentivo à produção de cerveja artesanal conforme Lei 

Municipal nº 5.773 de 2019; 

XVII. Elaboração de um plano de integração turística e urbanística do Parque Monsenhor Bruno 

Nardini, onde anualmente se realiza a Festa do Figo; 

XVIII. Estimular a participação privada divulgando a Lei Municipal nº 5.839 de 2019 que 

institui o “Banco de Projetos Municipais”, especialmente para o desenvolvimento do turismo 

local; 

XIX. Estruturar, em mapas cartográficos, locais destinados aos circuitos turísticos no 

município; 

XX. Elaborar e implantar o “Plano de Divulgação” dos atrativos turísticos do município para 

setores públicos e privados de fomento ao turismo; 

XXI. Divulgar a obrigatoriedade da presença de guia ou monitor de turismo em eventos 

turísticos, conforme Lei Municipal n° 6.088 de 2021; 

XXII. Revitalizar o complexo do Centro de Lazer do Trabalhador – CLT – Ayrton Senna da Silva, 

garantindo espaço para eventos turísticos;  

XXIII. Promover articulações entre as Secretarias para a implantação de programas de 

desenvolvimento do turismo local;  

XXIV. Aprimorar no site oficial da prefeitura, divulgação de ações, ofertas de serviços, 

legislações e demais componentes que dizem respeito ao turismo no município; 

XXV. Elaborar e implantar os seguintes programas de fomento ao desenvolvimento turístico no 

município: 

a) Programa para pagamento de serviços turísticos para proprietários que permitirem 

projetos de visitação em suas propriedades; 

b) Programa de capacitação para fomento de atividades turísticas em propriedades; 

c) Programa para atração de investimento, parceria público privada, para recuperação e 

exploração sustentável de grandes propriedades com potencial turístico;  

d) Programa de educação para conhecimento, valorização e preservação do patrimônio 

histórico e turístico; 
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XXVI. Estabelecer políticas de parceria com outros Municípios da RMC e desenvolvimento 

de sistemas de mobilidade consorciados como transportes por trilhos e ciclovias; 

XXVII. Buscar a promoção do turismo cultural, uma vez que a cidade possui 03 (três) 

orquestras (Jazz, Filarmônica e de Violas) e diversas bandas; 

XXVIII. Promover a criação de programa para atração de investimentos (PPP) para 

recuperação e exploração sustentável de grandes propriedades com potencial turístico; 

XXIX. Promover o desenvolvimento de programas de educação para sensibilização para 

conservação e preservação do patrimônio histórico e turístico; 

XXX. Viabilizar ações necessárias à implementação das estruturas relacionadas ao trem 

intercidades; 

XXXI. Executar a urbanização e paisagismo das áreas de acesso ao município e de 

áreas com reconhecido potencial turístico; 

XXXII. Promover plano para a expansão dos serviços de hospedagem e gastronomia; 

XXXIII. Integração mais intensa com o Observatório Astronômico e Geofísico “Abrahão 

de Moraes” da USP, para maior aproveitamento turístico e didático do local. 
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https://www.wikiparques.org/wiki/%20Parque_Estadual_da_Ara
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5663055/mod_folder/content/0/plano_regional_circuito_das_frutas.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5663055/mod_folder/content/0/plano_regional_circuito_das_frutas.pdf
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2.9. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

O presente trabalho apresenta proposta para a Revisão do Plano Diretor III, no 

eixo temático de Segurança Pública Municipal, com vista à sua inserção no processo de 

planejamento do município. 

O tema será abordado com base na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, a partir de seu Art. 144 do texto constitucional e o conteúdo desenvolvido ao 

longo da participação da sociedade no Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG. 

Assim, resta a reflexão acerca do papel do Município no tema em questão no 

tocante a: Qual sua participação efetiva para melhoria destes índices? Quais prazos de metas 

e ações? O que é possível integrar para contribuir no tema? O que traz consigo efetividade 

plena? E como irradiar ações que extravasam o Município vetorizando irradiação para a sua 

Região Metropolitana de Campinas? 

Tais questionamentos buscam elucidar o “como” o Município pode e deve 

intervir para que a Segurança Pública seja também uma de suas competências, ainda que 

não no confronto de crimes, mas na prevenção dos mesmos e na consolidação do bem-estar 

social e abrangência das políticas públicas. 

 

a) Definição do problema 

A formulação de políticas públicas de Segurança Pública na esfera Municipal é 

sem dúvida uma pauta delicada, tendo em vista que no texto Constitucional no Art. 144, ao 

elencar e enumerar no rol taxativo as Instituições Policiais para a proteção e incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, ainda que a Constituição Federal silencie quanto a quem 

compete o controle dessas Instituições, evidentemente nenhuma delas de fato é controlada 

pelo Poder Público Municipal, logo, culturalmente se instaurou que Segurança Pública não é 

questão municipal por se tratar de um assunto de “polícia”. 

Tal percepção, historicamente afastou de Valinhos as políticas públicas de 

Segurança Pública sempre deixando-as a mercê do Estado que,ao tratar exclusivamente 

desta pauta como uma questão unicamente de confronto armado e posto ao combate direto 

do crime já cometido ou no impedimento de ocorrências criminais. 

Ao se debruçar sobre a questão da Segurança Pública, é possível identificar que 

cuidar da prevenção através de ações eficazes possui a mesma importância que a 

ostensividade de uma viatura policial e um “Cosme e Damião”. 

Essas ações devem ser direcionadas na mudança de comportamento da criança 

ainda na tenra infância; o olhar da Segurança Pública deve se integrar às demais políticas e 

vice-versa, não se deve olhar para as políticas de Segurança, Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer, Saneamento como políticas isoladas, todas elas convergem entre si, para criar e 
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manter a sensação de segurança, pois o que se vê é que as políticas de Segurança Pública 

são baseadas no medo e na insegurança. 

 

b. Contexto/ Justificativa do problema 

Alguns questionamentos impulsionam ao presente empenho de esforços para 

execução do recorte proposto para este Plano de Intervenção. São esses: segurança pública 

é questão do município? Segurança é apenas enfrentamento ostensivo? Segurança pública 

é apenas questão de polícia? Segurança pública é apenas criminologia? Segurança pública é 

apenas judicialização e repressão ao crime? O que seria segurança pública? O que seria 

prevenção antes da repressão? Quais suas ferramentas? 

A amplitude e magnitude dos temas na área de Segurança Pública em torno da 

criminalidade posta, evidencia muitas vezes para a mídia senso comum e propagação 

popular de que o tema gira apenas em torno do “confronto”, o que seria bem diferente do 

“conflito”. 

Assim, entende-se que o Município pode, sim, ter participação na Segurança 

Pública e de modo que esta possa ser além da potencialização da Guarda Municipal como 

uma “Polícia Municipal”, porque, dessa maneira, a visão e o entendimento de 

enfrentamento e da ostensividade se perpetuam nas  ações  apenas  de  combate,  a  ponta  

do  “iceberg”, o que de fato se deve entender é que, ações de prevenção começam nos pilares 

sociais por sua proximidade mais efetiva junto à população. 

Dessa forma, resta claro que ao Município não resta combater ou enfrentar o 

crime na sua atribuição e competência de Segurança Pública, mas sim agir com suas 

ferramentas, de forma a evitar que gradativamente este diminua a partir de ações amenas 

que evitam o confronto armado, doses homeopáticas mas de resultado efetivo quando bem 

executadas. 

Os estudos desses índices levantados a partir do recorte de faixa etária de 0 a 17 

anos podem trazer ao município estratégias que visem diminuir o número de vítimas desses 

crimes, trazidos `a  luz no plano de intervenção. Nestes dados contam os perfis das vítimas 

e não dos seus agressores/algozes, ainda que num trabalho científico não haja margem para  

possibilidades não fundamentadas, permite-se imaginar que parte desses criminosos que 

atingiram as vítimas, concluindo-se que ao Município cabe também prover a vítima de 

condições em suas políticas públicas transversalizadas de manterem-nas afastadas da linha 

do crime, bem como também evitar que novos agentes criminosos ingressem na carreira 

criminosa. 

 

c. Objetivos 

O objetivo geral da proposta de intervenção é propor ferramentas para que o 

Instituto Constitucional da Segurança Pública possa abranger não somente o mecanismo 

meramente interventor, coercitivo e atuante apenas no fato repressivo do evento crime. 
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Ao se olhar a Segurança Pública como ambiente restrito na tríade Polícia + Crime 

+ Judicialização, exclui-se o município de sua participação, pois a jurisdição desses conflitos 

é estadual, porém tudo acontece no solo municipal. Com a possibilidade do olhar 

microscópico, o Município, portanto, possui grande capacidade e competência para 

contribuir na melhora dos índices de Segurança Pública. 

Assim, fixam-se como objetivos: 

I. Promover ações de prevenção contra a inserção de jovens no crime; 

II. Identificar o papel de cada Secretaria, órgão ou departamento envolvidos para que 

ações preventivas sejam desenvolvidas como células micro de um resultado 

almejado macro, com ações coordenadas em escolas, bairros, núcleos de ação social, 

entre outros, como fator multiplicador de uma segurança pública preventiva, 

anterior ao fato crime; 

III. Investir em muralhas digitais, que permitem o menor aparelhamento policial 

humano, e maior efetividade em suas ações; 

IV. Investir mais em gente e não somente em aparelhamento policial, praticando-se o 

texto constitucional:”...dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”; 

V. Implementar integralização de políticas públicas convergindo suas 

forças,demonstrando que Segurança Pública não se faz com o medo mas com a 

esperança de que a mudança de comportamento é capaz de gerar resultados 

preventivos detectados ao longo do tempo com a redução de mancha criminal; 

VI. Utilizar da estrutura pública municipal e treinar seus agentes públicos para que 

exercitem o conceito de Segurança Pública municipal internalizando isso no modus 

operandi do aparato público como forma de propagar que a segurança é criada a 

partir do monitoramento de si e a entrega que se faz ao outro; 

VII. Escrever uma nova lógica para o contraponto no campo das políticas partidárias que 

ao serem alocadas em áreas isoladas e estratégicas caminham de modo peculiar com 

visão e objetivos internos, sem compreender a força da integração que podem 

promover no campo da segurança Pública, contribuindo assim para a paz e o bem 

estar; 

VIII. Implantar a muralha digital e integrar no âmbito da Região Metropolitana de Campinas, 

reduzindo custos humanos com o combate ao crime, e identificando a inserção de 

jovens na criminalidade. 

 

d. Marco técnico e teórico 

O princípio da legalidade permite ao particular fazer tudo aquilo que a lei não lhe 

proíbe, já para os entes públicos o mesmo princípio configura-se de forma reversa, ou seja, 

o agente público e administração só podem fazer aquilo que a lei lhe permite, ou seja suas 

funções prerrogativas, atribuições, ações, políticas públicas, gastos e etc, devem estar todos 
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sem exceção previstos em lei. 

Tal citação principiológica faz-se necessária no presente tópico, para explicitar 

aquilo que já se encontra na Constituição Federal ao conceituar e disciplinar em um Título 

Próprio para o instituto jurídico da Segurança Pública, o que aparentemente afasta dos 

Municípios a competência para atuar sobre o tema. 

TÍTULO V 

Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas CAPÍTULO III 

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I. polícia federal; 

II. polícia rodoviária federal;  

III. polícia ferroviária federal; 

IV. polícias civis; 

V. polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

À primeira vista, na leitura da Constituição e no entendimento que, desde sua 

criação, fortalece-se que a prerrogativa da Segurança Pública seria do Estado e que ao 

Município atuar sobre essa política estaria o mesmo praticando usurpação legal, por isso a 

observação acerca do princípio da legalidade. 

Ao falar sobre o tema Segurança Pública como já explicitado fica difícil 

desvencilhar-se de temas como Polícias, confronto e crime, e ao associar Segurança Pública 

ao Município, a conexão direta com a Guarda Municipal também se faz presente. Porém, em 

ambas associações, o que está explícito é a visão de que Segurança Pública se restringe ao 

confronto e ao enfrentamento da criminalidade. Não se busca excluir a participação efetiva 

das Polícias, nem tampouco das Guardas, até porque suas atuações estão no campo do 

Direito e da Justiç, no combate a criminalidade em sua explosão fática. 

Assim, é necessário refletir acerca de algumas questões: 

▪ Segurança pública é questão do município? 

▪ Segurança é apenas enfrentamento ostensivo? 

▪ Segurança pública é apenas questão de polícia? 

▪ Segurança pública é apenas criminologia? 

▪ Segurança pública é apenas judicialização e repressão ao crime? 
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▪ O que seria segurança pública? 

▪ O que seria prevenção antes da repressão? Quais suas ferramentas? 

O Município, naquilo que lhe compete no ordenamento público, deve exercer 

sua competência em ações na Segurança Pública, no campo da prevenção, através de ações 

educacionais, de saúde, esporte, lazer, cultura entre outras funções típicas de esfera 

federativa Municipal. 

O Município deve em seu território exercer o “poder de polícia”, pois é função 

exclusiva da Administração Pública, que deve exercê-lo através de seus agentes e sua 

estrutura administrativa. 

A prevenção, assim, passa pelo exercício do Município no ordenamento público 

e urbano que, ao arrumar a sua casa, pode irradiar esse modelo para a região Metropolitana  

de Campinas na qual está inserido, e assim contribuir para que os índices atribuídos à  

Segurança Pública possam ser melhorados e assim aplicado o interesse público na busca do 

bem estar social em prol do coletivo, afinal de contas, tudo acontece no chão municipal. 

O Art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil traz o seguinte 

texto: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, [...]”. 

Sendo direito e responsabilidade de todos, e o pacto federativo determinando 

que os entes federativos são independentes e harmônicos entre si no que lhe cabe na 

preservação da ordem pública, propõe-se demonstrar que ao Município cabe e deve atuar 

na área de Segurança Pública, sendo essa uma das premissas da presente proposta de 

intervenção. 

Em seu território e por força do texto constitucional, o Município exerce o 

controle do seu espaço urbano e o uso e do parcelamento do solo. 

Das instituições taxativamente trazidas no texto Constitucional, nenhuma delas 

possui subordinação a competência administrativa Municipal, o que induz ao leitor menos 

criterioso para de antemão, pensar que ao Município não é concedido às atribuições de 

gestor ou participante do Instituto de Segurança Pública. 

Porém, a agenda do Município está intimamente ligada à agenda da Segurança 

Pública, tendo-se em vista que os fatores primários de prevenção naquilo que cabe à mesma, 

são de competência municipal, como o ordenamento urbano, controle de atividades 

econômicas através de licenciamentos e alvarás, bem como a educação básica que, por texto 

Constitucional, é de competência Municipal. 

Assim, o Instituto da Segurança Pública tem na estrutura de órgãos e secretarias 

municipais tudo aquilo que necessita para atuar na prevenção e melhoria de índices como 

se demonstrará na presente proposta de intervenção. 

Não há como prevenir conflitos e diminuir a mancha criminal sem integrar 

políticas públicas que, por conta da política partidária, agem de forma isolada, assim o viés 
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conversor deste plano de intervenção se faz em conjunto com as Secretarias de Educação, 

Esporte e Lazer, Cultura, Segurança Pública, Desenvolvimento Urbano e até com o Gabinete 

do Prefeito, que deverá cuidar de perto do assunto. 

Conclui-se, portanto, que utilizar a escola como equipamento público destinado 

a mudar esse panorama, levar pra dentro dela as demais atividades que muitas vezes ficam 

restritas a projetos sociais, aglutinar a família e a comunidade ao redor para que possam 

acompanhar o histórico de jovens integrados a um projeto educacional, cultural e esportivo, 

mas que, antes de tudo, tenha em seu escopo e vértebra institucional a necessidade de 

aplicar seus resultados no campo da Segurança Pública. 

Basta o Município utilizar as ferramentas que possui a seu dispor, no caso não há 

de se falar nem em custo operacional ou de investimento basta apenas entender que ações 

integradas de políticas públicas sobrepostas aos interesses da política partidária geram 

resultados desde que o bem maior tutelado seja a vida e o bem estar. 

 

e. Plano de Intervenção – Escopo 

 

I. Criação do Comitê de Integração de Política Públicas com vistas às Ações 

Preventivas Municipais de Segurança Pública: 

▪ Números de cadeiras participantes; 

▪ Definição de competências para cada diretoria; 

▪ Elaboração de requisitos para manutenção de público-alvo; 

▪ Definição do equipamento público utilizado e sua política de ocupação; 

▪ Agendamento de início dos trabalhos; 

▪ Avaliações de rendimento dos alunos; 

▪ Avaliação de engajamento dos familiares; 

▪ Avaliação de índices sociais e econômicos; 

▪ Previsão de impacto orçamentário das pastas envolvidas; 

▪ Criação de orçamento unificado de custos do projeto; 

▪ Perspectivas de ampliação para polos em demais distritos; 

▪ Projeto de monitoria na idade de menor aprendiz; 

▪ Projeto de retenção de talentos 

▪ Integração Família X Escola. 
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II. Premissas do Plano de Intervenção: 

● Segurança Pública é sim matéria de competência municipal; 

● Prevenção não se faz somente com repressão; 

● Investimentos em muralhas eletrônicas para monitoramento e treinamento 

qualificado da Guarda Municipal; 

● Aumento de efetivo policial e severidade nas leis de punitivas não bastam para 

diminuir a criminalidade; 

● Afastar a criança e o jovem do “glamour” do crime é o primeiro passo para 

diminuir a mancha criminal; 

● Promover a paz é possível sem necessidade de gerar a guerra; 

● As políticas públicas devem estar acima das políticas partidárias; 

● Uma criança e adolescente estudando música, teatro, gastronomia, artes plásticas, 

dança, é menos uma sendo cooptada pelo crime; 

● Sonhar com um mundo diferente é possível; 

● Esforços somados multiplicam-se em resultados capazes de mudar o futuro; 

● Quem planta a semente pode não ver a flor, mas saberá que raízes germinaram. 

 

f. Estrutura de gestão e principais atores envolvidos 

A governança do presente plano de intervenção dar-se-á pelo chefe do Executivo, 

pelos servidores por ele nomeados sejam efetivos ou comissionados de livre nomeação e 

exoneração, pela participação social da comunidade envolvida com o projeto e pelo público-

alvo. 

 

g. Exemplos de atividades, quadro de trabalho e equipe 

 
Quadro 01: Atividade para Plano de Intervenção. 

Produto: Oficina de Musicalização Infantil 

Pacote de Trabalho: Aulas teóricas e Práticas 

Atividade Estimativa de duração Responsável 

MInistração de Aulas Atividade Ministrada por semestre Equipe destacada da 

através de encontros 2 x por respeitando o intervalo do calendário Secretaria de 

Semana escolar. Educação 
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Produto: Centro de Treinamento de Atividades Físicas Esportivas 

Pacote de Trabalho: Formação Esportiva Polivalente 

Atividade Estimativa de duração Responsável 

“Escolinha” de atividade Atividade Ministrada por semestre Equipe destacada da 

Física com vistas a respeitando o intervalo do calendário Secretaria de Esporte 

identificação de escolar. e Lazer 

potencialidades e talentos,   

bem como ao aprendizado e   

condicionamento que o   

Esporte proporciona ao   

atleta.   

 

 

Produto: Centro de Desenvolvimento de Atividades Culturais 

Pacote de Trabalho: Escola de formação de talentos 

Atividade Estimativa de duração Responsável 

Desenvolvimento e Atividade Ministrada por semestre Equipe destacada da 

despertamento de talentos respeitando o intervalo do calendário Secretaria de Cultura 

para atividades culturais escolar. e Fundação de Artes. 

profissionalizantes, nas   

áreas de teatro, dança, artes   

plásticas, literatura.   

 

 

Produto: Centro de Formação Social 

Pacote de Trabalho: Integração da família ao ambiente 

Atividade Estimativa de duração Responsável  

Reuniões regulares a fim de 1 encontro por quinzena obedecendo o Equipe  

formar os familiares dos recesso do calendário escolar multidisciplinar e 

alunos público-alvo das  transversal.  

ações preventivas de    

Segurança Pública, nos 
campos   de 
empreendedorismo, 
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preservação de meio 
ambiente,  bem estar-social, 

educação alimentar 

 
 
h. Considerações finais 

Ao iniciar a discussão de políticas públicas para Valinhos, faz-se necessário 

afastar o loteamento e atendimento às políticas partidárias, sem dúvida este é um grande 

desafio na elaboração de qualquer plano de intervenção no campo da gestão pública. 

No presente plano de intervenção, alem de indicar a necessidade de instalação 

de uma muralha digital, através de pontos estratégicos de monitoramento eletronico,  visa 

integrar de forma transversal e multidisciplinar o desafio torna-se maior ainda. Primeiro, por 

tratar-se de uma integração de vários campos de políticas públicas habituadas a serem 

executadas de forma autônoma com buscas a prover resultados específicos em suas áreas 

afins. Segundo, pelo fato de convergir todas essas políticas com o objetivo de demonstrar 

que todas elas unidas são participantes dos resultados em segurança pública. E, em terceiro 

lugar e não menos importante, pelo fato de trazer a luz da discussão a participação efetiva 

do município no tema da segurança pública usualmente atribuídas ao Estado e a União. 

Sendo assim, um plano de intervenção intersetorial, transversal e 

multidisciplinar, onde o objetivo “master” trata de fazer valer a competência do Município 

para atuar no campo de uma política pública onde, propositalmente ou não usualmente, é 

alijado de atuar, tornando desafiadora a busca por teorias, argumentos, ideias, estruturas 

que possam contribuir para que algo dessa envergadura possa ser implementado. 

Vive-se uma intensa discussão na seara da segurança pública, com alusão efusiva 

ao enfrentamento e confronto, mas há de se observar que ações de prevenção são 

elaboradas com paz e não com mais guerra. 

Não se busca aqui o afastamento da Instituição Policial e o enfrentamento com 

as mesmas, absolutamente não é isso que se propõe.  

No jargão popular existe a máxima de que é necessário “carregar o piano”, 

“enxugar o gelo” e “apagar o incêndio” As polícias de todo o país exercem esse quinhão da 

segurança pública todos os dias nas ruas e muitos se oferecem como soldados no campo de 

batalha de uma guerra que não se sabe como e nem quando há de terminar. 

Ao se abordar a prevenção de segurança pública em âmbito municipal, faz-se 

necessária a mudança de paradigma de enfrentamento para acolhimento.  

Precisa-se acolher na tenra infância e juventude seres humanos que estão em 

idade de tutela educacional do Município, estes que juntamente com seus familiares são 

usuários de toda a estrutura de políticas públicas municipais. 

Integrar políticas anteriormente isoladas projetando os resultados na segurança 

pública direta e indiretamente é uma oportunidade de ampliar o leque de atuação da 
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presença estatal na Segurança Pública em âmbito municipal. 

O investimento e o planejamento que antes não guardavam qualquer ligação 

com a Segurança Pública mas, que a partir deste novo paradigma criado, passam a prever 

que o investimento de hoje pode ser bem menor que o custo de amanhã. 

A lógica do enfrentamento e confronto de guerra, do encarceramento, da 

judicialização opressora, da criminologia e repressão ostensiva tornam-se dentro de uma 

visão de médio prazo como políticas a serem gradualmente substituídas por ações que 

promovam a paz e o desenvolvimento de um meio socia;l assim, o ser humano será capaz 

de compreender que é melhor fazer o bem do que combater as consequências gerando mais 

conflitos. 

Nessa guerra sempre haverá mortos e feridos e sentimentos desolados, melhor 

do que isso é semear a esperança através da educação, do esporte, da cultura, e todas as 

outras ações integralizadoras para promoção da paz. 
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2.10. EMERGÊNCIA HÍDRICA E SANEAMENTO BÁSICO 

 

A. INTRODUÇÃO 

A água é essencial à vida como a conhecemos, sendo o elemento que em maior 

quantidade faz parte do corpo humano. Da mesma forma, é vital aos animais e vegetais que 

consumimos como alimentos. 

Não bastasse, a água é a principal responsável por amenizar o clima em nosso 

planeta, carregando o calor dos lugares mais quentes para os mais frios e permitindo que 

habitemos grandes áreas que, de outra forma, teriam condições extremas. 

A higiene e a limpeza, o transporte e a produção dos mais diversos produtos 

agrícolas ou industrializados dependem da água. 

Estes são alguns exemplos de usos que nos fazem dependentes da água e, por isso, 

ela sempre foi um indutor de desenvolvimento. Os agrupamentos humanos quase sempre se 

formaram às margens de suprimentos adequados de água e, em muitos casos, evoluíram para 

aldeias, vilas, cidades e metrópoles. 

Porém, de tão ordinária em nossa vida, não lhe damos a devida atenção, notando-

a, como é de nosso caráter, somente quando ela nos falta... e isso infelizmente tem sido 

relativamente comum. 

Segundo a ONU, quando um território utiliza 25% ou mais de seus recursos 

renováveis de água doce, diz-se que está com “estresse hídrico” (UN-Water, 2021) 

A Segurança Hídrica, de acordo com o conceito da Organização das Nações Unidas 

(ONU), existe quando há disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para 

o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação 

dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas 

e cheias, devendo ser consideradas as suas quatro dimensões como balizadoras do 

planejamento da oferta e do uso da água em um país. (ANA, 2019) 
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Figura 10. Dimensões da Segurança Hídrica (Fonte: ANA, 2019) 

Um desequilíbrio local entre a disponibilidade e demanda é observado já há algum 

tempo, alternando o excesso e falta de água conforme as estações do ano. Causando ora a 

destruição e ora o racionamento.  

É evidente que esse desequilíbrio é resultado da forma como os espaços às 

margens das bacias hidrográficas foi ocupado durante o desenvolvimento e expansão de 

nossa cidade. 

São vistos, a seguir, alguns conceitos importantes no entendimento dos 

mecanismos que regem a disponibilidade (ou não) de água. São também analisadas as 

possíveis razões do citado desequilíbrio e a sua relação com as condições de insegurança e 

estresse hídrico, bem como possíveis medidas para uma convivência mais equilibrada entre a 

cidade e as águas. 

 

B. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DINÂMICA DA PRODUÇÃO DE ÁGUA 
 

“A bacia hidrográfica é uma fábrica de produção de água em que cada elemento 

hidrológico - mata de topo de morro, terraços, barraginhas, mata ciliar e outros é parte da 

bancada da linha de produção” (Calheiros, 2010). 

Complementando a comparação da bacia hidrográfica com uma linha de produção 

é importante observar que ao final, como produto, temos a água potável, atendendo aos 

requisitos e padrões para consumo humano, irrigação e uso em processos industriais. 

Contudo, para alimentação da linha, são necessárias as matérias primas, que, no nosso caso é 

a água da chuva e os minerais fornecidos pelo solo.  
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C. CICLO NATURAL DA ÁGUA: 

 

Este ciclo, também conhecido por Ciclo Hidrológico, é o movimento que a água faz 

na natureza. É um movimento infinito e circular, alimentado pela energia na forma de calor 

fornecida pelo sol. Esse calor é responsável pela evaporação das águas superficiais de 

oceanos, lagos e rios, além de fornecer energia para a atividade metabólica das plantas e a 

sua evapotranspiração. 

Essa água evaporada é condensada nas camadas elevadas e frias da atmosfera, 

precipitando na forma de chuva, neve ou gelo. Em geral, entre essas duas etapas, as nuvens 

percorrem longas distâncias, sendo responsável pelo transporte de grandes volumes de água 

entre regiões longínquas, muitas vezes esses volumes são maiores do que aqueles 

transportados pelos rios superficiais. São os chamados Rios Voadores. 

Ao chegar ao solo, uma parte da água se infiltra até encontrar camadas 

impermeáveis que direcionam essa água para pontos onde ela aflora do solo, originando as 

nascentes, córregos e rios. Nesse caminho sob o solo a água carrega minerais que a 

enriquecerão e dos quais nos beneficiamos. 

Os cursos d’água então serpenteiam pela superfície, distribuindo a água por 

grandes extensões de terra até retornarem para os oceanos. 

 

Figura 11: Ciclo Hidrológico (Fonte: EPAL, 2022) 
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D. CICLO URBANO DA ÁGUA: 
 

É através do Ciclo Urbano da Água que é possível garantir o abastecimento de água 

potável às   populações, em quantidade e qualidade adequadas, para os diferentes usos que 

fazemos no nosso dia a dia. 

No Ciclo Urbano, parte do caminho natural da água é alterado, para permitir o seu 

tratamento para adequação aos padrões requeridos e o seu transporte até os consumidores 

urbanos. 

Da mesma forma, após os seus mais diversos usos, os efluentes resultantes são 

(ou devem ser) devidamente tratados antes de sua devolução ao curso natural. 

É no Ciclo Urbano que o conceito de linha de produção se aplica da forma mais 

clara. As empresas de águas e esgoto ou de saneamento, como o DAEV, literalmente 

“produzem” água tratada que é vendida à população e indústrias.   

 

Figura 12. Ciclo Urbano da Água (Fonte: EPAL, 2022) 

 
 

E. VALINHOS ESTÁ SUJEITO A ESTRESSE HIDRÍCO? 
 

Para caracterizar a condição de estresse hídrico ou mesmo de insegurança hídrica, 

é necessária a análise da demanda em contraposição à disponibilidade de água de qualidade. 
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Quadro 02. População estimada inserida nas Bacias PCJ por município (2010, 2016 e 2020), TGCA e taxa de 
urbanização.  (Fonte: Consórcio Profill-Rhama, 2020) 

Município 
População estimada (2010)* Percentual 

Residente 
Bacia PCJ 

Taxa 
urbanização 

TGCA 
(% a.a.) 

2010/2016 

População 
estimada 
total 2016 

População 
Estimada 
total 2020 Rural Urbana Total 

Campinas 18.508 1.055.515 1.074.023 100% 98% 0,95 1.136.535 1.180.222 

Itatiba 15.786 85.441 101.227 100% 84% 1,65 111.672 119.260 

Valinhos 5.167 101.425 106.592 100% 95% 1,82 118.789 127.692 

Vinhedo 1.999 61.374 63.373 100% 97% 2,18 72.124 78.620 

Total 
Geral 

220.229 4.876.091 5.096.320 88% 96% 1,30 5.500.784 5.792.141 

* TGCA – TAXA GEOMÉTRICA de CRESCIMENTO ANUAL. 

 

No quadro são apresentados os dados referentes a Valinhos e aos municípios 

vizinhos, além dos dados gerais da bacia PCJ. É importante notar que, no caso de Valinhos 95% 

da população ocupava em 2010 a área urbana. A taxa de crescimento anual estimada entre 

2010 e 2016 era de 1,82% e a população estimada para 2020 era de 127.692 pessoas. 

Conforme o IBGE, 2022, a população estimada em 2021 em Valinhos é de 133.169 pessoas. 

Mantida a mesma taxa de crescimento (1,82% ao ano), o município terá em 10 

anos (2031) cerca de 159.490 habitantes. 

 
Quadro 03: Indicadores de saneamento por município (índice de perdas, índice de atendimento urbano e total 
de água, índice de coleta e tratamento em relação ao gerado e coletado (Fonte: Consórcio Profill-Rhama, 2020) 

Município 
Índice de 

atendimento 
urbano 

Índice de 
atendimento 

total 

Índice 
Perdas 

Consumo 
per capita 
(L/d/hab.) 

Coleta 
Trat. em 
relac. ao     
coletado 

Trat. em 
relac. ao 
gerado 

Campinas 100% 98% 22% 185,65 93% 100% 93% 

Itatiba 100% 87% 37% 149,5 95% 100% 95% 

Valinhos 95% 90% 38% 194 90% 100% 90% 

Vinhedo 95% 92% 30% 189,1 85% 100% 85% 

Nota: - 1: Indicadores classificados a partir dos critérios da CRHi (2016): Bom; Regular; Ruim. 

 

No quadro, constata-se que Valinhos apresenta o maior consumo de água per 
capita (194 L/d/hab) e também o maior índice de perda dentre as cidades vizinhas, sendo este 
considerado um índice ruim. 

É interessante destacar que Valinhos não atende 100% da população tanto com 
água quanto com esgoto. 
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F. SITUAÇÃO DE ADEQUABILIDADE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A 
POPULAÇÃO RURAL NOS MUNICÍPIOS NAS BACIAS PCJ: 

 
O esgotamento sanitário rural adequado, considerando que a maior parte das 

nascentes e mananciais se encontra na zona rural, é fator de extrema importância para a 

garantia de mananciais saudáveis, sem a contaminação do lençol freático. 

Conforme PCJ, 2020, os seguintes municípios apresentam maior população rural 

com destino inadequado para esgotos: Bragança Paulista, Atibaia, Jundiaí, Campinas, Limeira, 

Itatiba, Amparo, Piracicaba, Jarinu, Nazaré Paulista, Valinhos, Pinhalzinho e Vargem. A sub-

bacia do Rio Jaguari destaca-se negativamente, com maior população rural com destino 

inadequado dos esgotos, chegando a aproximadamente 30%. Contudo Valinhos também tem 

deficiências que devem ser sanadas para um melhor aproveitamento dos mananciais internos, 

não somente em sua zona rural, mas também nas regiões da zona urbana não cobertas 

atualmente pela rede pública de esgoto. 

No caso de resíduos sólidos, em termos absolutos, as sub-bacias dos Rios Atibaia 

e Jaguari possuem maior número de habitantes na zona rural com destinação inadequada de 

resíduos sólidos nas calhas dos rios. 

 

G. REGULARIZAÇÕES 
 

O Sistema Cantareira, localizado parcialmente nas Bacias PCJ, é o maior sistema 

produtor da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e um dos maiores do mundo. Possui 

um total de 2.279,5 km² e abrange, espacialmente, 12 municípios, sendo 4 deles em Minas 

Gerais (Camanducaia, Extrema, Itapeva e Sapucaí-Mirim) e 8 em São Paulo (Bragança Paulista, 

Caieiras, Franco da Rocha, Joanópolis, Nazaré Paulista,  Mairiporã, Piracaia e Vargem).  

O Sistema Cantareira compreende seis reservatórios: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, 

Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras. Os quatro primeiros estão inseridos nas Bacias PCJ e 

os outros dois, na Bacia do Alto Tietê. Os reservatórios situam-se em diferentes níveis, como 

pode ser observado na figura abaixo e são interligados por canais e túneis que somam 48 km 

de extensão. 
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Figura 13: Sistema Cantareira (Fonte: Consórcio Profill-Rhama, 2020) 

 

A vazão de retirada é autorizada mensalmente, de acordo com as condições de 

armazenamento dos reservatórios, indicadas por faixas de operação do Sistema Cantareira. O 

quadro abaixo apresenta a retirada máxima média mensal permitida por faixa de operação. 

 

Quadro 04: Faixas de operação do Sistema Cantareira (Adaptado de ANA; DAEE (2017)) 

Faixa de 
operação 

 Regime de operação 
 Volume útil (V)  

acumulado 
Vazão máxima média 

mensal outorgada (m³/s) 

1 Normal V ≥ 60% 33,00 

2 Atenção 60% > V ≥ 40% 31,00 

3 Alerta 40% > V ≥ 30% 27,00 

4 Restrição 30% > V ≥ 20% 23,00 

5 Especial * 15,50 

* Volume acumulado inferior a 20% do volume útil (V). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPO DE ENTIDADES – Valinhos / Revisão PD & LUOS 2022 

97 
 

H. ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO VERSUS DISPONIBILIDADE HÍDRICA: 
 

 

Gráfico 02: População projetada nas sub-bacias PCJ (Fonte: Consórcio Profill-Rhama, 2020) 

 

 

 

Gráfico 03: Projeção das demandas nas bacias PCJ (Fonte: Consórcio Profill-Rhama, 2020) 

 

Considerando que hoje, em condições normais, a vazão média mensal outorgada 

do sistema Cantareira é de 33 m³/s e que a vazão demandada é de cerca de 38 m³/s, já há 

uma condição de escassez. 
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Em 2031 a vazão demandada será de cerca de 43 m³/s, enquanto a capacidade do 

Sistema Cantareira, que depende dos fatores ambientais, como a quantidade de chuvas nas 

cabeceiras, tem um grande risco de diminuir. 

Visando incrementar a oferta de água na região estão sendo construídas as 

barragens de Pedreira e Duas Pontes. A instalação da Barragem de Pedreira será no Rio 

Jaguari, abrangendo os municípios de Pedreira e Campinas, enquanto a Barragem Duas Pontes 

será no Rio Camanducaia, no município de Amparo. 

 

Figura 14: Localização das futuras barragens de Pedreira e Duas Pontes (Fonte: RIMA 189/2013) 

 

Além destes barramentos, pode ser citado o reservatório de Campinas, com 

previsão de implantação no Rio Atibaia. Em 2014, ano da grave crise hídrica enfrentada no 

Estado de São Paulo, iniciaram-se estudos de alternativas para garantia de suprimento hídrico 

no município de Campinas, sendo definida como melhor alternativa o barramento no Rio 

Atibaia, para reservação de água bruta. De acordo SANASA, 2017, o reservatório terá 

autonomia de 70 dias para abastecimento do município, com um incremento na vazão de 2 

m³ por segundo. Importante salientar que esse projeto tem por objetivo fornecer água para o 

município de Campinas, não beneficiando diretamente Valinhos. 
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Figura 15: Localização prevista do reservatório de Campinas (Fonte: SANASA, 2017) 

 

 

Nos períodos de estiagem (período seco) a disponibilidade hídrica das Bacias PCJ 

é reduzida de forma ainda mais acentuada, podendo chegar a valores de até 408 m³/hab.ano, 

conforme observado nos  períodos da crise hídrica (2014/2015), valores estes muito abaixo 

dos 1.500 m³/hab.ano estipulados como parâmetro mínimo de disponibilidade hídrica pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Portanto, segundo parâmetros da ONU, vivemos em uma região de estresse 

hídrico crônico. 

Observando o comportamento das chuvas e das vazões do sistema Cantareira, 

percebe-se que nos últimos anos os volumes de chuva têm diminuído significativamente, bem 

como a vazão fornecida pelo sistema Cantareira.  
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Gráfico 04: Comportamento das chuvas nos mananciais PCJ (Fonte: Consórcio PCJ (Dados SABESP)) 

 

 
Gráfico 05: Vazão do sistema Cantareira (Fonte: Consórcio PCJ (Dados SABESP)) 
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Essa tendência de redução de disponibilidade hídrica exigirá cada vez mais um 

comportamento resiliente por parte das comunidades servidas por esses mananciais. 

A resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes 

significativas de estresse. Neste caso é a capacidade de conviver com diminuição da 

disponibilidade de água.  

As ações para o aumento dessa resiliência devem ser implementadas nos níveis 

federal, estadual e municipal, em conjunto e de forma coordenada, agindo tanto na 

capacidade de produção de água quanto na otimização da demanda. 

No âmbito municipal é recomendado o planejamento estratégico para 

armazenamento desta água em reservatórios de água bruta previamente projetados ou em 

reservatórios de água tratada distribuídos por pontos estratégicos das cidades. Recomenda-

se que todos os reservatórios de abastecimento de bairros estejam em condições de pleno 

funcionamento para garantir maior armazenamento de água e que sejam complementados 

os pontos críticos por reservatórios pré-fabricados instalados estrategicamente.  

Os piscinões ecológicos ou parques alagáveis também se apresentam como 

alternativas de infraestrutura verde, muito utilizadas em outros países, para o 

armazenamento da água da chuva em regiões a montante de áreas sujeitas a inundações, 

garantindo a minimização das ondas de pico durante os períodos chuvosos e a recarga do 

lençol freático. 

 

 
Figura 16: Piscinão, reservatório de retenção (Fonte: https://www.solucoesparacidades.com.br/ ) 

https://www.solucoesparacidades.com.br/
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Figura 17: Pavimento permeável (Fonte: https://www.aquafluxus.com.br/ ) 

 

 

Figura 18:  Jardim de chuva (Fonte: https://ciclovivo.com.br) 

https://www.aquafluxus.com.br/
https://ciclovivo.com.br/
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Figura 19: Trincheira de infiltração 
(Fonte: https://www.ceasa.go.gov.br/files/Licitacoesemandamento/002/AnexoVIIIRelatorioprojeto.pdf ) 

 

No âmbito urbano é recomendado o uso racional da água e políticas de incentivo 

a instalação de cisternas em residências, comércios, indústrias, parques e prédios públicos, 

que permitam o armazenamento e reaproveitamento da água da chuva para atividades menos 

nobres como a lavagem de piso e carro, rega de jardim, abastecimento de sanitários, entre 

outros, reduzindo o consumo de água tratada fornecida pela rede pública e, 

consequentemente, a necessidade de captação.  

No âmbito rural, recomenda-se, além da execução de cacimbas junto às estradas 

rurais, ampliando a infiltração da água no solo e recarga do lençol freático, a construção ou 

instalação de cisternas rurais. 

As cisternas rurais consistem em três partes: 

a) o telhado da casa, rancho e/ou o próprio solo; 

b) tanque de armazenamento de água, subterrâneo;  

c) sistema de filtragem. Esse sistema é bastante simples e muito difundido pela 

EMBRAPA visando o aproveitamento de águas pluviais para complementação de 

atividades no meio rural, desde a dessedentação de animais até o uso na agricultura 

irrigada. 

O planejamento estratégico para tornar nossas cidades mais resilientes e aptas a 

superar os eventos extremos cada vez mais frequentes apresenta-se como o grande desafio 

da atualidade. É importante lembrar que as obras, originalmente, foram calculadas para 

chuvas com determinada intensidade, duração, frequência e período de recorrência, que na 

atualidade estão tendo seus recordes históricos superados pelos “Eventos Climáticos 

Extremos”.  

Não existem mais as previsões da sazonalidade, ou seja, os efeitos tradicionais das 

estações do ano (primavera, verão, outono e inverno). As chuvas previstas para ocorrer em um 

https://www.ceasa.go.gov.br/files/Licitacoesemandamento/002/AnexoVIIIRelatorioprojeto.pdf
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mês, poderão ocorrer em um único dia ou a estiagem prevista para quatro meses poderá ser 

prolongada superando séries históricas. Nossas cidades foram planejadas para realidades 

totalmente diferentes das que estamos vivendo atualmente. 

Dessa forma, reduzir a quantidade e a rapidez das águas que chegam aos rios ou 

ribeirões canalizados, que muitas vezes nem sabemos que correm sob nossas cidades, é de 

extrema necessidade. Isso pode ser conseguido por meio da implantação de cisternas em 

residências e prédios públicos, piscinões ecológicos e alternativas estratégicas de 

infraestrutura verde. 

As ações para equacionar os problemas das estiagens e enchentes são 

complementares entre si, porém são complexas e de alto custo financeiro e envolvem uma 

série de medidas associadas entre elas. A sensibilização da comunidade e a implementação de 

políticas públicas eficientes que garantam a resiliência das cidades envolve tanto o poder 

público quanto a ação da sociedade em geral. 

Quanto ao custo, cabe à sociedade analisar o que lhe é mais oneroso: a convivência 

com os danos financeiros e humanos causados por inundações e estiagens ou o investimento 

em meios de mitigação desses danos e uma melhor convivência com a natureza em 

transformação. 

 

 

I. AÇÕES A SEREM REALIZADAS: 
Existem inúmeras outras ações que podem ser realizadas previamente para 

garantir a sustentabilidade hídrica, muitas dessas ações estão em documentos ou diretrizes 

elaboradas por entidades que estudam o setor, como o Consórcio PCJ, ANA e UNWATER, e 

disponibilizadas 

• Incentivar a implantação de novas tecnologias mais eficientes no consumo de água, 

como o gotejamento na agricultura, o reuso na indústria e tecnologias inteligentes em 

escolas e prédios públicos (torneiras e cisternas); 

• Estudar estratégias regionais para diversificação de fontes para o uso dos recursos 

hídricos, como por exemplo, a construção de grandes reservatórios de regularização 

(Pedreira, Duas Pontes e Piraí); 

• Cadastrar fontes alternativas e seguras para atendimento emergencial de água, como 

as águas subterrâneas, tanques particulares, entre outros, atrelando planejamento 

estratégico e logístico para o abastecimento através de caminhões-tanque e 

tubulações de engate rápido; 

• Aumentar o estoque de suprimentos essenciais no tratamento de água para período 

de pelo menos 6 meses. Buscar armazenar o estoque em depósitos complementares 

caso não exista capacidade; 
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• Sensibilizar a população quanto às consequências das captações e lançamentos 

irregulares e aumentar a fiscalização para impedir que eles aconteçam; 

• Sensibilização, preservação e recuperação de nascentes nas áreas rurais e 

reflorestamento das matas ciliares dos rios. 

 

 

J. DEMANDA 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o consumo médio por pessoa 

de água deve ser de 110 litros por dia. Esse total é suficiente para suprir as necessidades básicas 

de uma pessoa.  

População Estimada de Valinhos em 2022 (IBGE): 133.169 hab. 

Demanda atual de Água Tratada no município de Valinhos, somente para consumo 

humano: 14.648,6 m³/dia. 

 

Além desse, há os consumos industrial, comercial e agrícola. O consumo doméstico 

é estimado em apenas 8% do consumo total. 

 

 

 

K. PRODUÇÃO ATUAL (conforme outorgas): 

 

A outorga de distribuição de água em Valinhos compreende a quantidade de 

42.675,6 m³/dia dentro do período regular, sendo: 

 

• 38,70% dos mananciais internos (16.497,60 m³/dia), que são as represas; 

• 10,70% dos sistemas isolados (4.578 m³/dia), que são os poços profundos; e 

• 50,60% do Rio Atibaia (21.600 m³/dia). 

 

Considerando 133.169 habitantes, a produção per capita é 0,320 m³/hab.dia. 

Porém se for considerada a perda de 38%, o consumo per capita é de 0,1984 m³/hab.dia. 
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Conforme o Site do DAEV, a capacidade de reservação de água bruta em Valinhos 

é composta por: 

• Barragem João Antunes dos Santos:    62.700 m³ 

• Barragem Santana dos Cuiabanos:  120.000 m³ 

• Barragem das Figueiras:  151.650 m³ 

• Barragem do Moinho Velho:  120.000 m³ 

                                                                                       Total:  454.350 m³ 

 

Ou cerca de 31 dias de consumo (110 L/hab.dia), caso não haja recarga. 

No início de novembro de 2021, quando se iniciou o último racionamento de 

água no Município, a situação era a seguinte: 

• Barragem João Antunes dos Santos (5%):    3.135 m³ 

• Barragem Santana dos Cuiabanos (45%):  54.000 m³ 

• Barragem das Figueiras (19%):  28.814 m³ 

• Barragem do Moinho Velho (18%):  21.600 m³ 

                                                                                     Total:  107.549 m³ 

 

Ou cerca de 7,3 dias de consumo (110 L/hab.dia), caso não houvesse recarga. 

Essa condição é extremamente crítica, onde o sistema não tem capacidade para 

compensar qualquer variação de produção que venha a ocorrer. Tanto é verdade que houve, 

durante o período de racionamento, diversos relatos de falta d’água na rede mesmo nos dias 

em que não haveria racionamento, principalmente nas regiões altas do município, chegando 

a ser suspensa a captação dos mananciais internos da cidade (Blog da Rose, 2021). 

 
 
 



GRUPO DE ENTIDADES – Valinhos / Revisão PD & LUOS 2022 

107 
 

 
Figura 20: Áreas de recarga de nascentes. 

 
Figura 21: Área de proteção das nascentes. 

 
 

É importante destacar que a faixa de proteção legal no entorno de nascentes e 

cursos d’água não é responsável pela recarga das nascentes, mas somente pela sua proteção 

contra a ação de agentes externos, como a compactação do solo e assoreamento. 

Assim, além da proteção legal, é preciso garantir que na área de recarga, à 

montante de uma nascente, haja permeabilidade suficiente para que a água da chuva penetre 

no solo. 

Conforme apresentado na figura, o processo de urbanização provoca uma 

mudança na forma como a água das chuvas é retida sob o  solo ou escoada sobre o solo. 

Enquanto em uma área natural, coberta com vegetação, cerca ade 50% da água se 

infiltra no solo (e mais tarde brota em nascentes), em um terreno urbanizado com 75 a 100% 

de superfície impermeável, somente 15% dessa água é infiltrada no solo. 

Como resultado, neste caso 55% da água irá escoar pela superfície, atingindo 

rapidamente os cursos d’água. 
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Figura 22: O processo de urbanização e o balanço hídrico. 

 

As áreas de recarga ficam à montante das nascentes, nas encostas de colinas e 

topos de morros. 

No município de Valinhos essas áreas foram paulatinamente ocupadas pela 

cidade, sem a preocupação com a instalação de dispositivos ou técnicas construtivas que 

permitam a infiltração da água no solo.  

A figura apresenta a calha da Avenida dos Esportes e praça Brasil 500 anos, onde 

pode-se observar a urbanização massiva em ambos os lados. 

Durante a época das chuvas, entre outubro e março, os grandes volumes de água 

que caem nas chuvas de verão são rapidamente drenados, escoando através das sarjetas e 

rede de água fluvial para o córrego. Em poucos minutos esse volume absurdo de água 

ultrapassa a capacidade de escoamento do córrego e transborda, tendo como resultado os 

tradicionais alagamentos. 

Outro efeito é a perda dessa água que naturalmente seria retida no subsolo e 

paulatinamente liberada nas nascentes. Ou seja, a permeabilidade do solo é responsável pelo 

equilíbrio hídrico, retardando e reduzindo o volume de água que chega instantaneamente nos 

cursos d’água, armazenando e controlando a vazão dessa água durante os períodos mais 

secos. 

O processo de urbanização tal qual foi e tem sido implementado no nosso 

município alterou esse equilíbrio e, como resultado temos as enchentes e alagamentos 
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observados durante a época das chuvas, alternadas por períodos de escassez hídrica nos 

meses de estiagem. 

Esses eventos implicam em custos financeiros e humanos imprevisíveis, incluindo 

perdas materiais devido aos alagamentos tanto privados quanto públicos, custo de limpeza 

das vias após o alagamento, lucros cessantes das empresas atingidas, de atrasos, paralização 

do trânsito, dentre outros, bem como a possibilidade da morte de pessoas, cujo custo é 

inestimável. 

Na estiagem, a degradação da qualidade da água devido ao aumento da 

concentração de poluentes implica em um custo maior de tratamento. As interrupções no 

fornecimento de água geram perda de produção e deterioração de produtos e serviços que 

dependem de água. Na repressurização da rede há o rompimento de redes mais antigas, 

aumentando as perdas, já elevadas, de água tratada. 

Não foram encontrados documentos que apresentassem uma estimativa ou 

levantamento dos custos desses eventos. 

 

 
Figura 23: Calha da Av. dos Esportes e Praça Brasil 500 Anos. 
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Figura 24: Alagamento em frente à Prefeitura 

Municipal de Valinhos. 

 
Figura 25: Parque dos Lagos durante a estiagem. 

 
 

 

 

Figura 26. Situação das nascentes em Valinhos em 2016 (DAEV, 2016) 

Corroborando a constatação do desequilíbrio hídrico, o levantamento das 

nascentes cadastradas do município de Valinhos, realizado em 2016 com o patrocínio do DAEV 

identificou um grande número de nascentes “mortas”. Na Figura 6 essas nascentes são 

indicadas pelos pontos na cor preta. Nota-se que na zona urbana há uma grande concentração 

desses pontos na cor preta, demonstrando o efeito negativo da urbanização sobre as 

nascentes. 

Além da situação já degradada existente, é fato que a ocorrência de eventos 

climáticos extremos deve se intensificar nos próximos 10 anos. São então esperadas chuvas 

mais intensas e concentradas nos meses de verão e períodos de estiagem mais longos e secos 

no inverno. Portanto é fundamental, considerando o conceito de resiliência, que sejam 
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implementadas ações que permitam alcançar um balanço hídrico aceitável e, idealmente, a 

condição de segurança hídrica. 

Dentro dessas ações, aquelas que requalificam e protegem os mananciais internos 

do município devem ser prioritárias. Esses mananciais têm sido sistematicamente 

negligenciados pela legislação e ações do poder público em prol da captação de água do Rio 

Atibaia, proveniente do Sistema Cantareira. 

O município pode e deve captar água do Rio Atibaia dentro das outorgas já 

existentes e pleitear novas outorgas tanto do Rio Atibaia quanto para captação das futuras 

Barragens de Pedreira e Duas Pontes, se possível, dentro de uma estratégia regional e estadual 

de gestão hídrica. 

Contudo, na gestão dos mananciais internos o município tem maior autonomia e, 

tomando como exemplo experiências bem-sucedidas de municípios como Extrema-MG 

(Pereira, 2017), há um potencial de aumento de qualidade e da produção de água desses 

mananciais, que hoje, mesmo parcialmente degradados e subaproveitados representam cerca 

de 50% da produção. 

 

L. PLANEJAMENTO E AÇÕES PROPOSTAS 

 

O planejamento e a implementação das ações previstas devem ser feitos 

respeitando-se as especificidades de cada sub-bacia do município e sua vizinhança. Neste caso 

em convênios com os municípios vizinhos. 

Assim, cada sub-bacia deve ser considerada uma unidade de gestão tanto de 

drenagem como de conservação. 
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Figura 27: Sub-bacias e disponibilidade hídrica (Fonte: PMV). 

 

A Figura 7 apresenta as sub-bacias existentes no município de Valinhos 

classificadas em função da vazão Q7,10, ou seja, a vazão mínima de 7 dias consecutivos com 

período de recorrência de 10 anos. Esse valor é adotado como referência para a concessão 

das outorgas e para definição da situação hídrica dos reservatórios.   

As sub-bacias do Ribeirão Pinheiros são: 
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Quadro 05. Sub-bacias do Ribeirão Pinheiros (Fonte: Plano de Macrodrenagem, 2006) 

Sub-Bacia Rec. Hídrico Município Área (km²) 

CAH Córrego da Cachoeira Vinhedo 6,86 

IGU Córrego Iguatemi Vinhedo 4,82 

SFÉ Córrego Santa Fé Vinhedo 4,91 

ORT Ribeirão dos Ortizes Valinhos 5,81 

BJA Ribeirão Bom Jardim Valinhos/Vinhedo 8,04 

PIN I Córrego da Cachoeira / Córrego Pinheirinho Vinhedo 11,48 

PIN II Ribeirão Pinheiros Valinhos/Vinhedo 7,83 

SJO Córrego São José Valinhos 13,31 

BJA II Ribeirão Jardim Valinhos 7,65 

PTA Ribeirão Ponte Alta Valinhos 11,87 

CEN Córrego sem denominação Valinhos 2,10 

INV Córrego da Invernada Valinhos 7,59 

PIN III Ribeirão Pinheiros Valinhos 2,70 

JUR Córrego Jurema Valinhos 3,82 

PIN IV Ribeirão dos Pinheiros Valinhos 13,98 

SMA Ribeirão Samambaia Campinas / Valinhos 13,62 

Área Total 126,41 

 

Também são apresentados os pontos de captação superficial: 

• Rio Atibaia; 

• Reservação Santana dos Cuiabanos; 

• Barragem João Antunes dos Santos (Córrego Iguatemi); 

• Barragem do Moinho Velho (Córrego Bom Jardim); 

• Barragem das Figueiras (Córrego São José); 

• Barragem Iguatemi (Córrego Iguatemi). 

O município aproveita, portanto, somente mananciais das sub-bacias Iguatemi, 

Bom Jardim, São José além de Santana dos Cuiabanos e Atibaia, que já não fazem parte da 

Bacia do Ribeirão Pinheiros. 

Contudo sub-bacias a oeste do Ribeirão Pinheiros como as do Córrego Ponte Alta, 

Córrego Jurema e Córrego Invernada, além do próprio Ribeirão Pinheiros não são utilizadas 

para fins de abastecimento, exceto em situações extremamente críticas e de forma precária, 

como ocorrido na estiagem de 2014 nos córregos Invernada e Ponte Alta. 



GRUPO DE ENTIDADES – Valinhos / Revisão PD & LUOS 2022 

114 
 

 
Figura 28. Captação emergencial do Córrego 

Invernada em 2014 (Fonte: DAEV) 

 
Figura 29: Captação emergencial do Córrego Ponte 

Alta em 2014 (Fonte: DAEV) 

 

Essas sub-bacias tem vazão Q7,10 significativa e podem colaborar efetivamente 

no abastecimento público de Valinhos. 

Essas sub-bacias estão predominantemente inseridas na Macrozona de 

Consolidação Urbana, incluindo parte de sua cabeceira localizada na zona industrial e regiões 

bastante degradadas por ocupações ilegais. 

Em contrapartida, são observadas grandes áreas com vegetação desenvolvida, 

matas secundárias e mesmo fragmentos de mata nativa. 

A recuperação dessas sub-bacias, sua gestão e proteção são essenciais para o seu 

aproveitamento para abastecimento. Além da recuperação das faixas de proteção legal dos 

corpos hídricos e nascentes, a preservação e recuperação das áreas de recarga do lençol 

freático deve priorizada. 

São ações para a recuperação e proteção das áreas de recarga: 

• Identificação, mapeamento e catalogação das áreas de recarga das sub-bacias, mesmo 

que degradadas ou impermeabilizadas, urbanas e rurais; 

• Na zona urbana, implantação de áreas públicas permeáveis, incluindo jardins de chuva, 

bacias de contenção permeáveis, pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração 

dentre outras formas de infiltração. 

• Criação de especificações claras para novos empreendimentos definindo as áreas que 

devem permanecer permeáveis, o seu grau de permeabilidade e as técnicas aceitas; 

• Obrigatoriedade de manutenção de áreas permeáveis nos imóveis urbanos, com o seu 

grau de permeabilidade claramente especificado; 

• Substituição gradativa de pavimentação impermeável por pavimento permeável nas 

vias existentes, iniciando pelas áreas mais altas da cidade; 

• Monitoramento da vazão e qualidade de água das nascentes; 

• Incentivos (financeiros e/ou fiscais) para a implantação áreas permeáveis em imóvel 

existente; 
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• Implantação de um programa de arborização, com o plantio e conservação de árvores 

adequadas aos passeios públicos. 

 
 

M. CONCLUSÕES 
 

Diante das informações apresentadas, pode-se concluir que: 

▪ A disponibilidade de água bruta para Valinhos (0,194 m³/hab.dia) já está aquém do 

parâmetro mínimo de disponibilidade hídrica pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), de 1500 m³/hab.ano (4,1 m³/hab.dia); 

▪ Há um desequilíbrio do balanço hídrico, com chuvas volumosas no verão que escoam 

rápida e predominantemente pela superfície, provocando alagamentos e longos 

períodos de estiagem, em que os mananciais internos ficam muito prejudicados; 

▪ Não há um levantamento ou estimativa do custo dos alagamentos e estiagens anuais; 

▪ Há uma grande dependência da captação do Rio Atibaia e, portanto, do sistema 

Cantareira, que vem sofrendo uma queda de vazão de afluência ano a ano; 

▪ A Barragem de Pedreira, no Rio Jaguari, também será alimentada pelo sistema 

Cantareira; 

▪ A escassez de água é um fator limitante tanto para a expansão populacional (através 

de novos empreendimentos imobiliários), como para a atração de investimentos 

industriais, comerciais e rurais; 

▪ O aumento da área permeável de novos imóveis, proposto pelo PD, é insuficiente para 

solucionar os problemas de drenagem urbana existentes; 

▪ Devem ser propostas e adotadas medidas tanto para impedir o aumento da 

impermeabilização, com para reverter a impermeabilização existente, de forma a reter 

a água das fortes chuvas do verão, armazenando-a e direcionando-a, o máximo possível 

para o subsolo; 

▪ É essencial a preservação das APPs no entorno dos cursos d’água, das áreas de recarga 

de nascente, bem como a recuperação dessas áreas hoje degradadas; 

▪ É provável que os eventos climáticos extremos se intensifiquem no futuro próximo, 

com chuvas mais fortes e concentradas em intervalos mais curtos, com estiagens mais 

longas e rigorosas, resultando em um volume anual de chuvas menor; 
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▪ O fato do Município ter outorgas para a captação de água do Rio Atibaia (e, 

consequentemente, do Cantareira) pode não ser uma garantia de que essa água esteja 

disponível; 

• A proteção e recuperação de todos os mananciais existentes no Município, além de 

medidas para a redução de perdas de água tratada e redução de desperdício dentre 

outras medidas deve ser considerada, para reduzir a dependência de mananciais 

externos. 
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2.11. ORDENAMENTO TERRITORIAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Sucintamente, pode-se considerar como um dos principais aspectos da elaboração 

do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo a definição da destinação do território 

municipal às finalidades de uso que acolherão as diversas atividades socioeconômicas 

necessárias à vida coletiva, com vistas à sua contínua evolução, o que de há décadas se 

conceituou como sustentabilidade socioambiental. 

A esses preceitos, agregou-se o entendimento de que a propriedade pública e 

privada deve desempenhar seu papel social, isto é, corresponder à destinação que concilie os 

atributos que permitirão a coexistência das atividades dentro de um contexto de equilíbrio da 

apropriação dos recursos naturais do território e de sua gestão econômica. 

A tais decisões, pode-se atribuir o termo Política Pública urbana e territorial na 

compreensão do que aportou o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001.  

Dessa forma, a análise das propostas contidas nas Minutas propostas, partiu da 

busca do melhor entendimento sobre a conciliação do que se entende ser as regras básicas 

de ordenamento do território, a saber, a partilha entre usos urbanos, rurais e de conservação, 

dadas as respectivas peculiaridades. 

Valinhos possui hoje praticamente metade de seu território já destinada aos usos 

urbanos, compreendida pelo perímetro urbano central e uma dezena de núcleos urbanos 

isolados, resultante de seu núcleo original às margens do Ribeirão Pinheiros, acompanhando 

a ferrovia e posteriormente estendendo-se em direção aos eixos rodoviários regionais, e uma 

somatória de parcelamentos fragmentários de diversas origens. 

 Esse crescimento extensivo não se caracteriza, entretanto, por um adensamento 

intensivo da urbanização, apresentando significativos vazios urbanos e ociosidade e 

subutilização no aproveitamento dos lotes. Na Figura 30, pode-se observar essa ocupação 

rarefeita em grandes extensões do perímetro urbano. 

Levantamentos feitos em diversos momentos nas últimas décadas, revelam, não 

só esse quadro de dispersão, como também um excedente de lotes não ocupados. (Figura 31) 

As consequências imediatas desse modelo de expansão urbana disperso têm 

claramente se pronunciado: 

•  Insuficiência da infraestrutura de saneamento básico para suprir de forma equitativa 

todo o tecido urbano; 

• Mobilidade urbana deficiente, com grande dependência dos veículos individuais; 

• Deficiência nos serviços urbanos e na distribuição dos equipamentos comunitários; 

• Comprometimento dos mananciais hídricos, entre outros. 
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Figura 30: O Município de Valinhos e os perímetros urbanos (Cor Amarela). Em Vermelho os trechos de 
rodovias que cortam o território. 

 
Fonte: Organizadores, 2022, sobre imagem do Google Earth. 

 

Figura 31: Levantamento de vazios urbanos. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos, 2022. 

 
Não obstante esse cenário, a proposta enunciada para a revisão do Plano Diretor 

no tocante ao Macrozoneamento é de permanência da expansão urbana sobre áreas de 

produção rural e de preservação ambiental e de mananciais, com a inclusão das Macrozonas 

de Desenvolvimento Orientado (MDO) sem que se apresentem justificativas plausíveis para 

este consumo do território. 
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Figura 32: Macrozoneamento proposto. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos, 2022. 

 

A forma apresentada no mapeamento, inclusive, com as diferentes colorações, 

leva ao entendimento de que as zonas urbanas (Cor Rosa) não serão ampliadas. Entretanto, 

quando se observam os usos e atividades propostos para as MDO´s, o resultado no caso de 

sua efetiva ocupação é extensão das áreas urbanizadas por quase a totalidade do território. 
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Figura 33: Efetiva tradução da proposta do Macrozoneamento quanto à expansão urbana. (Cor Rosa) 

 
Fonte: Organizadores, 2022, adaptado sobre mapeamento da Prefeitura Municipal de Valinhos. 

A sobreposição do atual perímetro urbano a esta efetiva tradução do 

Macrozoneamento proposto, revela um crescimento acentuado das áreas urbanizadas, com 

evidente risco de comprometimento à continuidade da produção rural, bem como dos 

mananciais hídricos contidos dentro dos limites municipais, e que hoje correspondem a quase 

metade do abastecimento. 
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        Figura 34: Efetiva expansão potencial do perímetro urbano a partir do Macrozoneamento proposto. 

 
         Fonte: Organizadores, 2022, adaptado sobre mapeamento da Prefeitura Municipal de Valinhos. 

Considera-se, portanto, absolutamente inadequada a proposta contida no 

Macrozoneamento, frente aos riscos à produção rural e à segurança hídrica do município, 

frente aos desafios que se apresentam para a próxima década, de escassez hídrica nas bacias 

PCJ e consequências das mudanças climáticas que vêm sendo amplamente divulgadas, 

inclusive em estudos relacionados à sustentabilidade econômica da região. 

Tanto o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 

Campinas (PDUI), como o Zoneamento Ecológico Econômico recém-concluído pela Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de São Paulo deixam clara a necessidade de se conter a expansão 

urbana, de se recuperarem todas as fontes possíveis de água, de se implantar modelos de 

mobilidade ativa e com matrizes energéticas limpas, enfim todo um modelo de uso e 

ocupação mais racional do território.  

Propõe-se dessa forma, que o Macrozoneamento reconheça a existência de uma 

unidade das suas áreas rurais e de conservação composta pelas duas porções do território a 

N/NE e S/SO, que deve ser destinada aos usos de produção rural já tradicionais e a novas 

culturas adaptáveis a eventuais mudanças climáticas, e a recuperação criteriosa das sub-

bacias ainda sem impacto da urbanização, com a intensificação das faixas de preservação 

permanente e corredores biológicos, assim como a preservação do patrimônio ambiental do 

município quanto a formações geológicas impares e paisagens notáveis que podem ser 

amplamente apropriadas por modalidades de atividade turística, de lazer e esportivas, dentro 

de uma perspectiva efetivamente sustentável. 
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Igualmente, propõe-se que se mantenha o perímetro urbano atual, e a este, sejam 

aplicadas regras de ordenamento que propiciem uma qualificação do tecido urbano que se 

encontra impactado, inclusive, com extensos espaços fechados e semi-fechados por 

loteamentos de acesso controlado, bolsões de segurança e condomínios horizontais e 

verticais, que têm produzido verdadeiros enclaves com distâncias de milhares de metros a 

serem percorridas para qualquer deslocamento intraurbano. 

Propõe-se, assim, o seguinte Macrozoneamento, em alternativa ao que está 

disposto nas Minutas: 

 Figura 35: Proposta para o Macrozoneamento. 

 
 Fonte: Organizadores, 2022, 

Entende-se que, nesta configuração serão possíveis as necessárias ações de 

segurança hídrica que vêm sendo alardeadas pelos órgãos competentes, dado que poderá 

compatibilizar o uso e a ocupação do território com a salvaguarda das áreas de cabeceiras, 

manejo adequado das vertentes e dos fundos de vales. 

Mais do que tudo, entende-se ser necessário otimizar as áreas já urbanizadas com 

a efetiva ocupação dos lotes já parcelados e o provimento das infraestruturas urbanas 

equivalentes, combatendo-se a precariedade e o aumento dos custos de moradia e 

manutenção da cidade que já se verificam. 
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Figura 36: Sobreposição do atual perímetro urbano sobre as bacias hidrográficas. 

 

Fonte: Organizadores, 2022, 

Entende-se que a alternativa proposta implica revisão dos instrumentos de 

planejamento e do disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, etapa para a qual se propõe 

haja continuidade do processo de análise e participação ativa da comunidade. 
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2.12. MOBILIDADE E TRANSPORTE 

 

Propõe-se a seguinte contribuição para o TÍTULO III – Das Diretrizes de Desenvolvimento 

Municipal, a ser inserida em Capítulo específico relativo a Mobilidade e Transporte: 

 

DA MOBILIDADE E TRANSPORTE 

Art. __. A Política de Mobilidade e Transporte no município deve observar o disposto na Lei 

Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, de forma integrada com a política de desenvolvimento urbano e políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo.  

Art. __. O objetivo da Política de Mobilidade e Transporte é promover o desenvolvimento 

urbano orientado ao transporte público e ao transporte não motorizado, tendo o 

Desenvolvimento Orientado pelo Transporte - DOT como conceito norteador para a 

proposição de políticas integradas de uso do solo e mobilidade.  

Art. __. São Diretrizes da Política de Mobilidade e Transporte:  

I - Desenvolvimento de ações de planejamento urbano e de mobilidade de forma 

integrada, possibilitando a oferta de transporte público compatível com o ordenamento 

territorial proposto neste Plano Diretor;  

II - Incremento da Rede Estrutural de Mobilidade (Incluir Anexo detalhando);  

III - Desenvolvimento e implantação de Plano de Mobilidade para o município, com a 

sua institucionalização por meio de lei;  

IV - Desenvolvimento de Eixos Radiais e Perimetrais de Transporte Urbano Coletivo, por 

meio da implantação de Corredores de Média Capacidade, sobre trilhos ou pneus, de 

forma a priorizar e propiciar a melhoria da qualidade do transporte público de 

passageiros;  

V - Desenvolvimento e implantação de modal de transporte coletivo, preferencialmente 

com veículos movidos com fontes de energia renováveis, para atendimento da região 

central, articulado com os eixos radiais, que evite o trânsito de passagem, valorizando 

os espaços públicos e o pedestre;  

VI - Incentivo à renovação ou adaptação da frota de transporte público e privado com a 

utilização de veículos movidos com fontes de energia renováveis ou combustíveis menos 

poluentes;  

VII - Desenvolvimento de políticas públicas que promovam a qualificação das calçadas e 

espaços de circulação de pedestres com segurança e conforto, priorizando o pedestre, 
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o transporte público e a mobilidade não motorizada, frente aos modos privados 

motorizados;  

VIII - Implantação de medidas de priorização dos espaços viários para pessoas em 

detrimento de veículos, por meio de medidas de moderação de tráfego, vias exclusivas 

ou prioritárias e substituição de vagas de estacionamento nas vias públicas por áreas de 

vivência e circulação;  

IX - Elaboração do Plano Cicloviário de Valinhos, associado ao Plano de Mobilidade, 

prevendo a implantação de ciclovias, bicicletários e sistemas de apoio à ciclomobilidade;  

X - Definição de diretrizes para mitigação dos impactos da implantação e ampliação das 

infraestruturas e operações ferroviárias e rodoviárias no município ou que nele 

promovam impactos;  

XI - Melhoria do acesso às áreas destinadas a atividades econômicas por meio de 

investimentos no sistema de transporte e infraestrutura viária, priorizando os modos 

coletivos e os modos não motorizados de transporte;  

XII - Previsão de acesso por meio de via marginal fora da faixa de domínio de rodovia na 

implantação de novos usos urbanos ao longo das rodovias;  

XIII - Promoção da acessibilidade inclusiva;  

XIV - Definição de regras para a circulação de cargas e produtos perigosos no município;  

XV - Desenvolvimento da mobilidade urbana e modais de transporte com a previsão de 

infraestrutura que promova a acessibilidade a todos; 

XVI - Hierarquização funcional de todas as vias do município.  

§ 1º A hierarquização funcional viária orientará o adensamento e os usos no 

território.  

§ 2º As diretrizes viárias hierarquizadas serão estabelecidas prevendo-se novas 

vias com características operacionais que garantam a continuidade da malha viária 

existente quando da implantação de novos empreendimentos ou parcelamentos 

do solo.  

Art. _. Ficam estabelecidas as diretrizes viárias indicadas no Anexo XXXXX deste Plano Diretor, 

que constituem o sistema viário estruturador do município.  

§ 1º As diretrizes de que trata o caput deste artigo poderão sofrer ajustes e 

complementações no momento do cadastramento de glebas e da análise de 

parcelamentos de áreas e empreendimentos devido a condicionantes ambientais 

e topográficas, desde que mantidas as características funcionais da via.  

§ 2º Poderão ser indicadas diretrizes viárias complementares no momento da 

análise do cadastramento da gleba e do parcelamento do solo.  
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Art. _. Ficam estabelecidos para as novas diretrizes viárias a classificação e os padrões 

geométricos mínimos, de acordo com a hierarquia a seguir: 

I - Via de Trânsito Rápido: promove a interligação entre regiões e entre as rodovias, vias 

de trânsito rápido e vias arteriais, sendo eixo-tronco do transporte coletivo, não 

permitindo acesso direto a lotes ou glebas lindeiros, não sendo possível transposições e 

travessias em nível, respeitando-se para novas vias dessa classe o padrão mínimo de 

sessenta metros de largura;  

II - Via Arterial: redistribui o tráfego das vias de trânsito rápido para os seus destinos, o 

nível das Vias Arteriais II, sendo o acesso aos lotes e glebas lindeiros por via marginal, 

com possibilidade de transposições e travessias em nível, respeitando-se para novas vias 

dessa classe o padrão mínimo de quarenta e seis metros de largura;  

III - Via Arterial II: recebe o tráfego das Vias Arteriais I e coletoras, complementa e 

interconecta as vias do sistema estruturador, com menor nível de mobilidade e 

capacidade que as Vias Arteriais I, respeitando-se para novas vias dessa classe o padrão 

mínimo de vinte e oito metros de largura;  

IV - Via Coletora I: coleta o tráfego das vias locais e o canaliza para as vias arteriais e vice-

versa, adentra a área residencial, promove a circulação nos bairros, possibilitando a 

permeabilidade do transporte coletivo, sendo obrigatória a implantação de ciclovia, 

respeitando-se para novas vias dessa classe o padrão mínimo de dezoito metros de 

largura, quando operar em sentido único;  

V - Via Coletora II: coleta o tráfego das vias locais e o canaliza para as vias arteriais e vice-

versa, adentra a área residencial, promove a circulação nos bairros, possibilitando a 

permeabilidade do transporte coletivo, e nas quais pode haver a implantação de 

ciclofaixa, respeitando-se para novas vias dessa classe o padrão mínimo de dezoito 

metros de largura;  

VI - Via Local: promove acesso direto a lotes e edificações, respeitando-se para novas 

vias dessa classe o padrão mínimo de quatorze metros de largura;  

VII - Marginais municipais:  

a) vias marginais a rodovias, fora da faixa de domínio destas, com a função 

coletora e de evitar o conflito entre o tráfego rodoviário e o tráfego local, 

respeitando-se para as novas vias desta classe o padrão mínimo de quinze metros 

de largura;  

b) vias marginais às vias de trânsito rápido e às Vias Arteriais I, com função coletora 

e de evitar o conflito entre o tráfego de passagem e o de acesso, respeitando-se 

para as novas vias desta classe o padrão mínimo de quinze metros de largura;  

VIII - Marginais às infraestruturas: vias implantadas ao longo de infraestruturas, tais 

como leitos férreos ativos, linhas de alta-tensão e dutos (gasodutos, oleodutos etc.), e 

que preservam as faixas non aedificandi, minimizam o efeito barreira dessas estruturas, 

sendo atribuídas suas funções dentro do sistema viário de acordo com o contexto em 
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que estão implantadas, respeitando-se para as novas vias dessa classe o padrão mínimo 

de quinze metros de largura.  

§ 1º Para quaisquer finalidades de uso e ocupação do solo fica estabelecido que a 

menor via para a área urbana é a via local com largura mínima de quatorze metros, 

ressalvados os casos de regularização fundiária. 

§ 2º Fica a cargo do Poder Público Municipal indicar a necessidade de implantação 

de ciclovias e rotas cicláveis nas Vias Arteriais e Coletoras II, a fim de que estas não 

sejam descontinuadas.  

§ 3º As diretrizes viárias previstas no Anexo XXXX deverão respeitar as larguras 

estabelecidas no Anexo NNNN deste Plano Diretor.  

§ 4º Os padrões geométricos mínimos de que trata o caput não se aplicam às vias 

existentes caso haja inviabilidade técnica, permanecendo os já existentes, com as 

adequações possíveis. 
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2.13. HABITAÇÃO 

 

Considerando que, as políticas setoriais, como é o caso da Política Habitacional, não 

sejam integralmente tratadas no Plano Diretor, deverão, no mínimo, estar consignadas as 

diretrizes que nortearão sua posterior elaboração. 

As diretrizes passaram a ser regulamentadas e sistematizadas a partir do Estatuto da 

Cidade de 2001, que é a lei que normatiza a política urbana no Brasil, e da criação do Ministério 

das Cidades, em 2003 e, que em 2019 se fundiu com o Ministério da Integração Nacional, se 

transformando no Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Salientamos que, a Habitação como política pública tem suas diretrizes próprias, 

conforme a Constituição Federal de 1988, que ratifica um modelo histórico de competência 

compartilhada da política habitacional brasileira e, determina a elaboração de programas de 

construção de moradias de responsabilidade dos três entes federativos, ainda que seja de 

responsabilidade do governo federal a instituição de diretrizes para o ordenamento urbano, 

inclusive o habitacional.  

Coerente com a Constituição Federal que considera a Habitação um direito do cidadão, 

com o Estatuto da Cidade, que estabelece a função social da propriedade; e com as diretrizes 

que preconizam a inclusão social, a gestão participativa e democrática, a Política Nacional de 

Habitação visa promover as condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da 

população, especialmente, o de baixa renda, contribuindo, assim, para a justiça social. 

Segundo os Art. 64 e 66 da minuta do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo  

“é objetivo das ZEIS, promover a  habitação de interesse social e mercado popular em áreas 

dotadas de infraestrutura de modo a permitir a inclusão socioterritorial da população de 

menor  renda.”  

Entretanto, pudemos observar que as ZEIS  estão demarcadas em áreas sem 

infraestrutura nenhuma, e distantes da área urbana. Assim, entende-se que é um equivoco 

a destinação destas áreas para a finalidade proposta. 

Sustenta-se este posicionamento na compreensão de que boa parte dos projetos 

de habitação social se encontra no meio urbano. Embora não sejam no centro das cidades, 

ficam próximas, em bairros em crescimento. 

Sabemos que há, também, a possibilidade de se realizar esse tipo de construção 

nos meios rurais, respeitando o requisito, de que haja uma infraestrutura básica, como água 

potável, energia elétrica e tratamento de esgoto. Considerando-se, que o intuito principal é 

oferecer uma moradia adequada, é necessário que a população de baixa renda possa se inserir 

no meio urbano gozando de todos os seus direitos. 

Desta forma, feitas estas considerações, entende-se que a Política de Habitação 

deveria permanecer como Departamento de Habitação, na Secretaria de Desenvolvimento 
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Urbano e Meio Ambiente, não devendo ser vinculada à Secretaria da Assistência Social uma 

vez que esta não possui referencial técnico e nem base jurídica que lhe permita o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PLHIS); 

Sugere-se que as ZEIS sejam dimensionadas nos espaços vazios existentes nas áreas urbanas: 

                  Figura 37: Levantamento de vazios urbanos. 

 
                      Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos, 2022. 

 
                Figura 38: Levantamento de vazios urbanos. 

 

                     Fonte: Prefeitura Municipal de Valinhos, 2022. 
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3. QUADROS-SÍNTESES DAS CONTRIBUIÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS 

 

3.1. PLANO DIRETOR 

SUMÁRIO 
PMV ENTIDADES 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS Art. 1º.  O Município de Valinhos 
promoverá o desenvolvimento integrado 
da área urbana e rural na forma da 
presente lei, com a finalidade de garantir 
a qualidade de vida, organizar os espaços 
urbanos e rurais, preservar e manter a 
paisagem natural e edificada, instituindo 
a presente lei do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado de Valinhos 
(PDDIV), fundamentada nos Artigos 23, 
30, 182 e 183 da Constituição Federal, no 
Capítulo II da Lei Federal nº 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade e alterações 
posteriores) e no Artigo 158 da Lei 
Orgânica de Valinhos. 

 
TÍTULO II – DA POLÍTICA URBANA Art. 6º.  [....] 

IV.    Viabilizar a regularização 
fundiária dos núcleos urbanos irregulares 
já demarcados e consolidados no 
município, com a consequente titulação 
de seus ocupantes, desde que 
correspondam a critérios de efetiva 
regularidade legal, bem como a critérios 
socioambientais e de sustentabilidade, 
aos critérios das diretrizes de governança 
social e ambiental (ESG), e à legislação 
urbanística e edilícia municipal;  
INCLUIR O SEGUINTE INCISO: 
XIV. Mediar e prevenir conflitos de acesso 
à terra e à moradia. 

CAPÍTULO I – DA POLÍTICA URBANA REGIONAL Inserção do Item no Sumário, não está 
constando. 

TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  
CAPÍTULO I - DA HABITAÇÃO CONSIDERAR AS CONTRIBUIÇÕES 

CONSTANTES DO ITEM 2.13 RELATIVAS 
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A OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES 
DESTA POLÍTICA PÚBLICA  

CAPÍTULO II – DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSIDERAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.1 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 
Art. 12: [...] 
(RETIRAR OS INCISOS ABAIXO, POIS NÃO 
SÃO OBJETO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
XV. Apoio à agricultura tradicional e 
familiar, inclusive com fornecimento de 
crédito e assistência técnica; 
XVI. promoção de ações de comercialização 
e consumo de alimentos advindos de 
produção sustentável) 

CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Art. 14. [...] 
INCLUIR O SEGUINTE INCISO: 
(__). Estruturar a Secretaria da Agricultura 
visando a participação de programas de 
investimento em projetos de produção, 
desenvolvimento sustentável e pesquisa 
junto às entidades da RMC, Estaduais, 
Nacionais e Internacionais; 

CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  Art. 16: [...] 
(RETIRAR OS INCISOS ABAIXO, POIS SÃO 
OBJETO DA PRODUÇÃO RURAL E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR) 
V. Fortalecer a Casa da Agricultura de 
Valinhos e o Departamento de Apoio à 
Agricultura, garantindo o apoio ao produtor 
rural, por meio da expansão da equipe 
técnica disponível;  
VI. Estimular a agricultura sustentável e 
familiar, em suas variantes agroecológica, 
orgânica, biodinâmica e natural; diretrizes 
(Rural) 
VII .Favorecer a comercialização direta dos 
produtos cultivados em Valinhos ao 
consumidor, através de projetos como 
“quarta é feira” e do Mercado Municipal, 
aumentando a autonomia de 
abastecimento do município, valorizando os 
produtores locais, reduzindo a pegada 
ecológica e as emissões de gases de efeito 
estufa, sobretudo as relacionadas à cadeia 
de distribuição;  

CAPÍTULO V - DA PRODUÇÃO RURAL E SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

PROPOSTA DE INSERÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA ESPECÍFICA 
VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.7 RELATIVAS A 
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OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO VI – DA EDUCAÇÃO VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.2 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO VI I- DA SAÚDE VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.3 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO VIII - DA SAÚDE AMBIENTAL (eventos 
extremos – resiliência) 

 

CAPÍTULO VII – CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO SUBSTITUIR POR CAPÍTULOS RELATIVOS A 
POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO IX - DA CULTURA PROPOSTA DE INSERÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA ESPECÍFICA 
VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.4 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO X - DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL 
E ARQUITETÔNICO 

PROPOSTA DE INSERÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA ESPECÍFICA 
VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.5 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO XI - DO ESPORTE E LAZER PROPOSTA DE INSERÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA ESPECÍFICA 
VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.6 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO XII - DO TURISMO PROPOSTA DE INSERÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA ESPECÍFICA 
VERIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES 
CONSTANTES DO ITEM 2.8 RELATIVAS A 
OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES DESTA 
POLÍTICA PÚBLICA 

CAPÍTULO  XIII - DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CAPÍTULO XIV – DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 

CAPÍTULO XV – DO SANEAMENTO BÁSICO  
CAPÍTULO XVI – DO MEIO AMBIENTE  

TÍTULO IV – DA PRODUÇÃO E DO ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 

 

CAPÍTULO I - DO MACROZONEAMENTO SUBSTITUIR A REDAÇÃO DOS SEGUINTES 
ARTIGOS: 
 
Art. 38. O território do município passa a ser 
compartimentado em três Macrozonas, 
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delimitadas no Anexo I – Mapa de 
Macrozoneamento organizadas em:  

I – Macrozona de Consolidação e 
Qualificação Urbana (MCQU); 
II – Macrozonas rurais, a saber:  

a. Macrozona de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Proteção 
Ambiental I (MDRSPA I); e 

b. Macrozona de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Proteção 
Ambiental I (MDRSPA II). 

 
§1º Qualquer alteração na 
delimitação estabelecida no Anexo I 
– Mapa Macrozoneamento deverá 
ser objeto de lei específica, 
precedida de autorização da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU), 
da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, turismo e Secretaria da 
Agricultura, além dos Conselhos 
CMMA e CMDR  devendo atender ao 
Art. 42-B da Lei Federal nº 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade e 
alterações posteriores. 
 
§2º A Macrozona de Consolidação e 
Qualificação Urbana (MCQU) 
coincide com o Perímetro Urbano do 
município, sendo permitido o 
parcelamento do solo para fins 
urbanos. 
 
§3º Os empreendimentos 
potencialmente geradores de 
impactos ambientais que possam ser 
implantados no município de 
Valinhos, deverão apresentar o 
Estudo de Impacto de Vizinhanças 
(EIV) nos termos desta lei, sem 
prejuízo à elaboração e aprovação do 
Relatório Ambiental Preliminar (RAP) 
ou do Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) / Relatório de Impacto do Meio 
Ambiente (RIMA), conforme 
Deliberação Consema nº01/2014 ou 
alterações posteriores. 
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Art. 39. Fica autorizado parcelamento de 
áreas rurais através da criação de lotes 
rurais, inclusive para fins de turismo rural, 
nas macrozonas rurais, nos termos das 
legislações estadual e federal aplicáveis e 
vigentes, com a caracterização de 
loteamento ou condomínio de lotes rurais, 
excetuando-se as áreas sobrepostas aos 
corredores definidos pelo programa 
Reconecta constante do PDUI da RMC. 

§1º Os lotes rurais oriundos do 
parcelamento rural, como 
loteamento ou condomínio de lotes 
rurais, deverão respeitar a dimensão 
mínima de 20.000m² (vinte mil 
metros quadrados), conforme 
estabelece o módulo rural definido 
pelo INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) para 
Valinhos, e não poderão ser 
subdivididos em nenhuma hipótese, 
devendo manter a finalidade de 
áreas rurais e que não se caracterize 
como expansão urbana. 

 
§2º O parcelamento rural em lotes 
rurais deverá ser submetido a 
aprovação junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, à Secretaria de 
Agricultura, à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Tecnologia e Turismo, e pelos 
respectivos Conselhos Municipais, a 
saber, CMDU, CMMA e CMDR. 

 
Art. 40. [...] 
INCLUIR O SEGUINTE PARÁGRAFO 1º: 

§1º Loteamento ou condomínio 
de lotes rurais somente deve ser 
aplicável a projetos de 
exploração econômica de 
características pertencentes ao 
Agroturismo, á produção de 
Agricultura , à Silvicultura, à 
Pecuária, à Aquicultura, ao 
desenvolvimento  de tecnologia 
relacionada aos usos rurais, à 
educação ambiental e técnica 
rural, à produção de água e 
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proteção de mananciais , bem 
como para viabilizar 
infraestruturas comuns às 
propriedades rurais, como 
packing houses, fornecimento de 
utilidades, garagens para 
equipamentos comuns e afins. 

 
MANTER E RENUMERAR OS DEMAIS 
PARÁGRAFOS E SUBSTITUIR A REDAÇÃO DO 
PARÁGRAFO 5º COMO: 

§6º As áreas destinadas a reserva 
legal deverão ser alocadas de 
forma a garantir a continuidade 
de vegetação ou adequação do 
traçado estabelecido no 
programa RECONECTA; 
 

MANTER E RENUMERAR OS DEMAIS 
PARÁGRAFOS 

 

 

 

SÕES 
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