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1. INTRODUÇÃO
O presente documento é o produto da segunda etapa do processo de revisão do
Plano Diretor Participativo de Votuporanga (figura 1), e tem por objetivo expor as principais
dinâmicas socioespaciais, sobre as quais as Propostas e Diretrizes deverão ser elaboradas.
Figura 1. Etapas do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo

Fonte: Autores

Em linhas gerais, percebe-se que, durante a última década, o município passou por
um acelerado processo de expansão do perímetro e da malha urbana. À primeira vista, esse
processo não foi acompanhado, na mesma intensidade, pelo aumento da população urbana.
A diminuição do ritmo de crescimento e o consequente envelhecimento da
população são processos demográficos observáveis não apenas em Votuporanga, mas no
Brasil como um todo, sendo ainda mais intenso no Estado de São Paulo.
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Nesse contexto, aquele ritmo de crescimento populacional, que justificou a expansão
do tecido urbano desde a fundação do município, dá indícios de mudança estrutural, fato
que exige mudanças, também, no planejamento do próprio território.
Para que a cidade e a propriedade cumpram sua função social, como preceitua a
Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, é necessário planejar os aspectos quantitativos
e qualitativos da (re) produção do espaço urbano a partir desse novo cenário que se delineia.
Visando subsidiar as diretrizes que nortearão as políticas públicas municipais pelos
próximos dez anos, este diagnóstico expõe dinâmicas relevantes para a gestão municipal na
condução de uma cidade cada vez mais justa e inclusiva. Para tanto, os interesses da
coletividade devem sobrepor aos individuais, ao mesmo tempo que as ações dos agentes
públicos e privados devem-se articular em medidas razoáveis, que atendam aos interesses
de todas as partes envolvidas.
Duas perspectivas compõem este diagnóstico: uma leitura técnica, responsável pela
coleta e análise de dados oficiais sobre o município; e uma leitura comunitária, responsável
pela coleta e organização da percepção da população sobre a cidade.
A leitura técnica está dividida em três partes. A primeira, a qual traz informações
sociais e econômicas de Votuporanga, em seu contexto regional, e análises comparativas
em séries históricas. A segunda, que expõe as principais dinâmicas vinculadas ao
ordenamento territorial do município; como a expansão do perímetro e da malha urbana,
zoneamento, parcelamento do solo e sistema viário. A terceira, que foi elaborada pelos
funcionários das diferentes Secretarias Municipais de Votuporanga e SAEV Ambiental, tece
o cenário atual do município a partir das perspectivas de execução das políticas públicas
setoriais.
A leitura comunitária foi realizada por meio de Oficinas Participativas, que buscaram
captar a percepção dos cidadãos no tocante à realidade municipal. A coleta e organização
das informações foram agrupadas em cinco dimensões: Desenvolvimento Social,
Desenvolvimento da Cultura e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento
Urbano e Desenvolvimento Socioambiental.
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2.

LEITURA

TÉCNICA

CARACTERIZAÇÃO

REGIONAL:

SOCIOECONÔMICA

ESTUDO
NO

DE

CONTEXTO

REGIONAL
Neste diagnóstico, foram utilizadas as regionalizações oficialmente vigentes e
consideradas pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Governo do Estado de São Paulo.
A utilização dessas regionalizações implica no estabelecimento de recortes territoriais,
dentro dos quais serão avaliadas as características populacionais básicas, a situação da
economia movimentada pelos estabelecimentos produtivos ali localizados, a relação entre
essas duas dinâmicas (social e econômica) e o espaço produzido.
O menor recorte oficialmente vigente é o municipal, seguido, em ordem crescente,
pela Região de Governo – RG e Região Administrativa – RA. Portanto, um conjunto de
municípios forma uma RG e um conjunto de RGs forma uma RA1.
A análise socioeconômica está apresentada com base em diferentes comparações
realizadas nesses recortes territoriais e é exposta em séries históricas. Essas buscam a
identificação dos principais processos populacionais e econômicos que configuram o espaço
de inserção regional do município de Votuporanga.
Este estudo está estruturado em três etapas complementares. A primeira, partindo de
uma perspectiva abrangente, procura apresentar indicadores gerais que contextualizem a
RA de S. J. do Rio Preto (na qual Votuporanga está inserida) no estado de São Paulo. A
segunda, a partir da especificação de alguns indicadores apresentados incialmente, procura
analisar Votuporanga, comparativamente, dentro de sua RA, com dados dos principais
municípios que centralizam alguma RG. A terceira, na qual alguns indicadores são revisados

1

Existem ainda as Regiões Metropolitanas e as Aglomerações Urbanas, mas essas são regiões
estabelecidas por lei estadual com a finalidade de planejamento regional e cooperação entre municípios cujos
espaços urbanos conurbaram ou encontram-se muito próximos. Votuporanga não faz parte de nenhuma
Região Metropolitana ou Aglomerações Urbana.
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e outros pormenorizados, compara Votuporanga com o seu entorno imediato, ou seja, com
os demais municípios que compõem sua RG.

2.1. A RA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CONTEXTO
ESTADUAL
A totalidade do espaço territorial do Estado de São Paulo pode ser dividida em 15
Regiões Administrativas – RAs e mais a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP2 (figura
2).
A inserção regional de Votuporanga começa a ser traçada, neste item, a partir da
análise de indicadores nesses recortes territoriais mais abrangentes nos quais a atenção
estará voltada para a caracterização da RA de S. J. do Rio Preto.
Para a leitura da dinâmica populacional serão analisados:
• Taxa de Crescimento da População Total, Urbana e Rural
• Taxa de Natalidade e Mortalidade
• Índice de Envelhecimento da População
Para a leitura da dinâmica econômica serão analisados:
• Evolução do Valor Adicionado Total e por Setores da Economia
• Evolução dos Empregos Formais

2

Existem mais cinco Regiões Metropolitanas no Estado de São Paulo, porém a RMSP é a única que
equivale perfeitamente a uma Região Administrativa para fins de análises regionais. As demais Regiões
Metropolitanas não envolvem todos os municípios da suas respectivas RAs. Portanto, um estudo com base nas
15 RAs e na RMSP é um método analítico que contempla suficientemente os interesses desse diagnóstico, o
qual reside no estudo de indicadores para recortes territoriais (sem vazios ou sobreposições) que contemplem
todo o espaço territorial do estado.
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Figura 2. Regiões Administrativas do Estado de São Paulo

Fonte: Autores com base nos dados IBGE.

2.1.1. Aspectos Gerais da Dinâmica Populacional
Consideram-se, neste item, alguns aspectos gerais da população paulista, sem
diferenciar os residentes por local de moradia urbana ou rural. O objetivo é compreender os
processos norteadores que conformaram, ao longo das últimas décadas, o perfil atual da
população paulista.
A tabela 1 apresenta dados a respeito do crescimento da população do Estado de
São Paulo em três períodos: 1991 - 2000, 2000 - 2010 e 2010 - 2019. Os dois primeiros
períodos compreendem a evolução real da população paulista, captada, respectivamente,
pelos Censos Demográficos de 2000 e 2010 realizados pelo IBGE. Já os dados para o último
período (2010 - 2019) provêm de estimativas de crescimento populacional, calculadas pela
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Fundação Seade a partir das tendências de fecundidade, mortalidade e migração,
observadas nos Censos anteriores.
Tabela 1. Taxa de Crescimento da População (em % ao ano)
Regiões Administrativas
Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Santos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba
RMSP
Total do Estado de São Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

1991 - 2000
1,82
1,04
1,13
1,69
2,31
1,92
NA
1,34
0,8
1,77
1,91
2,17
1,59
2,15
2,31
1,68
1,82

2000 - 2010
1,09
0,9
0,6
0,97
1,49
0,99
NA
0,59
0,56
0,15
1,64
1,21
1,02
1,3
1,29
0,97
1,09

2010 - 2019
0,74
0,61
0,39
0,67
1,09
0,71
0,35
0,43
0,36
0,18
1,14
0,98
0,67
0,97
1,04
0,73
0,81

A primeira constatação a ser destacada é que todos os recortes apresentaram
crescimento populacional positivo desde o início da série. No entanto, esse crescimento vem
se tornando menos acentuado, pois em todas as RAs os maiores valores correspondem ao
primeiro período, os valores intermediários ao segundo, enquanto o último período expõe
os menores valores. Portanto, nota-se que, nas últimas três décadas, a população paulista
cresceu, porém num ritmo cada vez menos acentuado. A RA de S.J. do Rio Preto apresentou
um crescimento menor que a média estadual nos três períodos analisados.
A diminuição do ritmo de crescimento populacional pode ser explicada por outros
dois indicadores das dinâmicas demográficas: diminuição da Taxa de Natalidade e leve
aumento da Taxa de Mortalidade. Esses eventos podem ser observados na Tabela abaixo.
Tabela 2. Taxas de Natalidade e Mortalidade. RAs do Estado de São Paulo. 1991/2017
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Regiões Administrativas
Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Santos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba
RMSP
Total do Estado de São Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

Taxa de Natalidade
(por mil habitantes)
1991
2017
19,23
12,48
18,11
12,35
19,61
12,78
19,16
12,4
20,13
13,25
20,84
13,46
NA
14,19
19,32
12,88
19,14
12,25
23,37
14,42
19,43
12,54
19,42
13,63
18,02
11,96
22,25
13,82
22,49
14,02
21,1
14,91
20,76
14,00

Taxa de Mortalidade Geral
(por mil habitantes)
1991
2017
6,05
7,37
5,69
7,52
6,28
7,93
6,56
7,55
6,09
6,65
5,57
6,95
NA
7,3
6,57
7,92
5,72
8
6,31
7,34
5,96
6,68
7,37
7,76
6,25
7,97
5,84
6,48
6,65
6,92
6,27
6,27
6,26
6,73

É fundamental ressaltar que esses eventos são observados, também, nas escalas
nacional e mundial, e estão atrelados diretamente aos processos de urbanização e
industrialização. Contudo, ocorrem de formas particulares e em períodos específicos em
cada região que se observa.
As sobreposições das dinâmicas populacionais com as transformações ocorridas na
economia (industrialização) e seus rebatimentos no espaço (urbanização) serão exploradas
ao longo das análises desenvolvidas neste e nos demais itens, que compõem os estudos de
caracterização socioeconômica de Votuporanga no contexto regional.
A Taxa de Natalidade, que indica o número de nascidos vivos em determinado ano
para cada grupo de 1.000 habitantes, demonstra, conforme a tabela 2, que o fator
fundamental para a desaceleração do crescimento populacional é a menor frequência de
nascimentos.
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A RA de S. J. do Rio Preto apresenta números menores de nascidos, quando
comparada com o total do estado, nos dois períodos analisados. A redução mais acelerada
no ritmo de nascimentos na RA do que no total do estado, também, deve ser observada.
Em 1991, nasceram 20,76 crianças no estado de São Paulo para a cada grupo de mil
habitantes. Em 2017, esse número caiu para 14, o que implicou em uma queda de 32,5% do
indicador. Na RA de S. J. do Rio Preto essa queda foi um pouco mais acentuada, 33,6%, uma
vez que, de 18,02 crianças nascidas por mil habitantes em 1991, observou-se o nascimento
de 11,96 em 2017. Essa queda colocou a RA na posição de região na qual menos nascem
crianças no estado em relação a sua população total em 2017.
A taxa de Mortalidade, que indica o número de óbitos em determinado ano para cada
grupo de 1.000 habitantes, de outro modo, aumentou no total do estado e sobretudo na RA
de S. J. do Rio Preto.
Em 1991, morreram 6,26 pessoas no Estado de São Paulo para cada grupo de mil
habitantes. Em 2017, esse número subiu para 6,73, um aumento de 7,5%. Na RA de S. J. do
Rio Preto esse aumento foi de 27,5%, uma vez que a Taxa de Mortalidade, que era
praticamente a mesma do Estado no início da série, avançou em ritmo acelerado até 2017,
indo de 6,25 para 7,97, o que colocou a RA em segundo lugar no Estado em relação ao
indicador, atrás apenas da RA de Presidente Prudente.
Esse aumento da Taxa de Mortalidade pode ser explicado, em partes, pelo Índice de
Envelhecimento da População, exposto na Tabela 3, que calcula a proporção de idosos (60
anos e mais) em grupos de cem indivíduos de 0 a 14 anos. Quanto menor o indicador, maior
a proporção de jovens em relação aos idosos; 100 indica a exata proporção entre os dois
grupos; e acima de 100, é um indicativo que a população idosa já superou a população de
0 a 14 anos.
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Tabela 3. Índice de Envelhecimento da População
Regiões Administrativas
Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Santos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba
RMSP
Total do Estado de São Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

1991
30,35
29,13
28,62
30,83
26,45
24,31
NA
30,34
28,91
18,84
26,08
29,74
33,34
20,33
23,79
23,11
24,98

2002
45,57
49,44
45,61
46,06
39,76
37,13
NA
47,58
48,8
30,86
39,8
42,71
55,29
31,88
34,71
33,5
37,26

2010
64,84
71,98
66,78
63,12
57,44
54,08
NA
68,73
71,79
47,38
56,66
59,45
79,46
49,03
50,31
48,59
53,8

2016
82,83
91,94
86,01
81,11
74,63
71,49
62,36
87,67
92,85
64,3
72,68
73,83
100,02
65,97
67,27
63,2
69,78

De maneira geral, nota-se um acentuado processo de envelhecimento no Estado de
São Paulo no período em análise. Em 1991, residiam 24,98 indivíduos com 60 anos e mais
no Estado de São Paulo para cada grupo de 100 indivíduos de 0 a 14 anos. Na RA de S. J.
do Rio Preto essa proporção já era superior, 33,34. Em 2016, esse número saltou para 100,02
na RA, e para 69,78 no total do Estado. Nota-se que o processo de envelhecimento da
população foi mais acentuado na RA de S.J. de Rio Preto do que em qualquer outra. Somente
nela, o grupo de idosos superou, numericamente, o número de jovens.
Dentro do funcionamento habitual de uma sociedade contemporânea e
considerando a idade por si só com um fator natural de morte, quanto mais idosos passam
a compor a totalidade da população de uma determinada região, maior será o número de
óbitos e, consequentemente, a Taxa de Mortalidade.
De qualquer forma, tem-se, até aqui, um cenário no qual quatro tendências
demográficas conformam a realidade populacional do Estado de São Paulo atualmente:
desaceleração do crescimento populacional; queda na taxa de natalidade; aumento da taxa
de mortalidade e envelhecimento da população.
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Esses quatro fenômenos são ainda mais acentuados na RA de S. J. do Rio Preto em
comparação com o total do Estado, especialmente, a redução da taxa de natalidade e o
envelhecimento da população. Esses processos correlatos configuram a RA como a região
com menos nascimentos em relação à população total do Estado e a mais envelhecida.
Alguns processos demográficos começam a contornar o cenário regional, no qual
Votuporanga está inserida. Em virtude disso, tendências demográficas devem ser
observadas no trabalho de planejamento socioespacial, sobretudo naquele praticado pelo
poder público, pois isso implica na harmonização das mudanças estruturais do perfil
populacional com as alterações nas políticas públicas que devem ser privilegiadas pelo
Estado.
Acompanhar, em ritmo aceitável, as alterações observadas naturalmente na estrutura
populacional é dever do agente público devidamente comprometido com seu papel de
fomentar o bem-estar e a qualidade de vida àqueles que estão sob sua tutela.
A análise desenvolvida, neste item, subsidia o item subsequente, o qual procura
distinguir os processos demográficos ocorridos entre as populações urbana e rural, nas
quais as relações recíprocas entre sociedade e espaço tornam-se mais claras.

2.1.2. Urbanização
Todos os processos demográficos, até aqui identificados, estão estreitamente
relacionados ao processo de urbanização e, consequentemente, ao êxodo rural. Essas
relações serão exploradas, durante este item, com objetivo inicial de induzir o entendimento
da ocorrência dos fenômenos sociais (ou demográficos) e econômicos no espaço, que tanto
acolhe quanto condiciona a dinâmica social, numa relação reflexiva, na qual nenhuma das
duas realidades pode ser entendida isoladamente, implicando assim em uma única realidade
socioespacial.
.
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Portanto, a população paulista, que vem reproduzindo menos e envelhecendo mais,
está desenhando um novo cenário de distribuição espacial. Esse é caracterizado, em linhas
gerais, de forma mais concentrada nas cidades e de forma mais dispersa no campo.
As cidades, paulatinamente, tornam-se os espaços preponderantes de moradia dessa
população, enquanto o campo esvazia-se, cumprindo cada vez mais o seu papel de locus da
produção agropecuária, e não de residência.
Nas tabelas abaixo, podem ser observadas a taxa de crescimento da população
urbana (tabela 4) e a taxa de crescimento da população rural (tabelas 5).
Tabela 4. Taxa de Crescimento da População Urbana (em % ao ano)
Regiões Administrativas
Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Santos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba
RMSP
Total do Estado de São Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

1991/2000
2,3
1,58
1,65
2,26
2,67
2,45
NA
2,14
1,31
2,76
2,27
2,17
2,27
2,32
2,84
1,44
1,9

2000/2010
1,38
1,04
0,89
1,08
1,71
1,07
NA
0,9
0,96
0,9
1,77
1,23
1,32
1,42
1,64
1,3
1,36

2010/1019
0,84
0,74
0,49
0,76
1,2
0,78
0,91
0,57
0,57
0,53
1,21
0,98
0,8
1,04
1,19
0,73
0,87
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Tabela 5. Taxa de Crescimento da População Rural (em % ao ano)
Regiões Administrativas
Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Santos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba
RMSP
Total do Estado de São Paulo
Fonte: Fonte: SEADE, 2019a.

1991/2000
-2,61
-3,22
-3,42
-4,05
-1,42
-3,88
NA
-3,71
-1,71
0,06
-4,63
1,57
-2,71
0,12
-0,02
9,59
0,76

2000/2010
-3,23
-0,61
-3,34
-0,69
-1,91
-0,28
NA
-2,46
-2,08
-1,49
-2,29
-5,41
-1,82
-0,5
-0,68
-11,45
-3,67

2010/1019
-1,25
-1,02
-1,64
-0,87
-1,27
-0,68
-1,64
-1,38
-1,42
-0,76
-1,96
-1,32
-0,86
-0,14
-0,19
0,26
-0,76

Considerando, inicialmente, os valores para o total do Estado, percebe-se que entre
1991 e 2000, tanto a população urbana como a rural cresceram, ressaltando que a urbana
cresceu num ritmo muito mais acelerado, configurando o processo de urbanização.
No entanto, no primeiro momento (1991 a 2000), a urbanização paulista não implicou
na redução do total de pessoas que residiam na zona rural dos munícipios. No segundo
período (2000 a 2010), a população urbana seguiu crescendo, porém em ritmo menos
acelerado que o período anterior. A população rural, por sua vez, já experimentava um forte
decréscimo, no decorrer do ano 2000 a 2010, atingindo uma redução, em média, 3,67% no
Estado de São Paulo. Esse fenômeno, conhecido como êxodo rural, acelerou a urbanização
paulista e adicionou-lhe elementos que, complementarmente a outros, culminaram na
produção de espaços urbanos incapazes de atender, de maneira satisfatória, as demandas
de sua população.
Por outro lado, o vazio populacional deixado no campo acarretou, também,
transformações para a própria estrutura agrícola do estado. O espaço rural passou a ser
apropriado por uma população cada vez menos residente.
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Em ritmo crescente, a mão de obra empregada passa a residir nas cidades. A relações
de trabalho alteram-se e a histórica estrutura produtiva familiar que residia no campo,
associada às monoculturas, passa a conhecer uma transformação norteada, entre outros
fatores, pelo fortalecimento da agroindústria e da mecanização. Nessa movimentação, cada
vez mais a terra rural deixa de servir à cadeia produtiva local de alimentos de subsistência
para servir a uma rede de produção de alcance mais abrangente e não vinculada à
alimentação humana. Isso pode ser observado no rápido processo de expansão do cultivo
da cana de açúcar, voltado para a produção de biocombustível, constatado no interior
paulista.
No terceiro período (2010 a 2019), podem ser observadas uma diminuição do ritmo
de crescimento da população urbana e um crescimento da população rural.
Comparando o processo assistido no Estado com aquele ocorrido na RA de S. J. do
Rio Preto (Tabela 6), outras considerações podem ser realizadas.
Tabela 6. Taxa de Crescimento da População Total, Urbana e Rural. RA de S. J. do Rio Preto
e Total do estado de São Paulo. 1991 – 2019.
RA de S. J. do Rio Preto
Taxa de Crescimento da População
(em % ao ano)
Total
Urbana
Rural
1,59
2,27
- 2,71
1,02
1,32
-1,82
0,67
0,8
-0,86

Períodos
1991/2000
2000/2010
2010/1019
Média
1991 - 2019
1,09
Fonte: Fonte: SEADE, 2019a.

1,46

-1,80

Total do Estado
Taxa de Crescimento da População
(em % ao ano)
Total
Urbana
Rural
1,82
1,9
0,76
1,02
1,36
-3,67
0,67
0,87
-0,76
1,17

1,38

-1,22

No primeiro período, observa-se um processo de urbanização mais acelerado na RA
do que no conjunto do Estado, pois a população urbana não só cresceu em ritmo mais
acelerado, como também entre 1991 e 2000 já se observava a redução da população rural,
processo que só foi notado no total do Estado no período seguinte.
Nos dois períodos seguintes (2000 a 2010 e 2010 a 2019), o crescimento populacional
urbano entre os dois recortes comparados segue o mesmo padrão. Já o decréscimo da
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população rural, no segundo período é mais acentuado no total do Estado (-3,64%) do que
na RA (-1,82%), voltando a ser maior na RA (-0,86%) do que no total do Estado (-0,76%), no
terceiro período.
Em termos gerais é possível afirmar, portanto, que a população da RA de S. J. do Rio
Preto cresceu em ritmo mais lento, urbanizou-se mais e perdeu mais residentes no campo
quando comparada ao total do Estado. Esses processos vêm formando uma realidade
socioespacial que requer dos planejadores públicos uma atuação em pelo menos duas
frentes. A primeira consiste em prestar à população das cidades a infraestrutura e os serviços
básicos, bem como, articular-se com o poder privado, sobretudo no tocante à geração de
empregos e movimentação da economia urbana, criando dispositivos que insiram,
continuamente, essa população na cadeia produtiva urbana. A segunda refere-se ao reforço
da estrutura produtiva agrícola voltada à produção e consumo local, garantindo assim a
segurança alimentar dos municípios paulistas. Políticas Públicas com esse objetivo estão
diretamente relacionadas à fixação do homem no campo e ao incentivo da agricultura
familiar.

2.1.3. Dinâmica Econômica
2.1.3.1. Aspectos Gerais
Para as análises desenvolvidas neste item, utiliza-se como indicador, inicialmente, o
Valor Adicionado - VA. Segundo a Fundação SEADE (2019), VA é o valor que a atividade
agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. Esse valor é obtido pela
diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário, ou seja, a soma de todas
as receitas da atividade (faturamento bruto das vendas), subtraindo os gastos com insumos
adquiridos de terceiros (matérias primas consumidas no processo produtivo, mercadorias e
serviços terceirizados para a manutenção da produção, energia elétrica, aluguéis,
arrendamentos, etc.).
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O VA corresponde ao valor das remunerações efetuadas aos fatores de produção
empregados, entre eles os dois mais relevantes são: os salários pagos à mão de obra
empregada e lucros obtidos pelos donos dos meios de produção. Esse é, portanto, um
indicador que fornece uma perspectiva ampla da atividade econômica, além de ser possível
desmembrá-lo entre os diferentes ramos produtivos, permitindo comparações e
construções de séries históricas, satisfazendo, assim, os objetivos deste diagnóstico.
A primeira análise a ser realizada, a partir desse indicador, implica no entendimento
do papel que RA de S. J. do Rio Preto desempenha dentro da dinâmica econômica do estado.
Para tanto, parte-se da comparação da evolução (2002 – 2016) do VA por todas as atividades
produtivas contidas dentro das regiões economicamente mais expressivas (aquelas com
maior VA) no Estado de São Paulo. Essa análise inicial é realizada a partir das informações
contidas nas Tabelas 7 e 8.
Tabela 7. Valor Adicionado nas Regiões mais expressivas do Estado de São Paulo - 2002
Ranking do
Estado
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Recorte Territorial

RMSP
RA de Campinas
RA de São José dos Campos
RA de Sorocaba
RA de Santos
RA de São José do Rio Preto
RA de Ribeirão Preto
Total do Estado de São Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

VA em 2002 e mil
reais correntes
237.652.524,92
65.967.096,36
24.519.325,13
20.167.978,51
15.057.591,34
11.067.973,57
10.983.922,62
430.781.193,23

% em relação ao
estado
55,16%
15,31%
5,69%
4,68%
3,49%
2,57%
2,54%
100%

Tabela 8. Valor Adicionado nas Regiões mais expressivas do Estado de São Paulo - 2016
Ranking do
Estado
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Recorte Territorial
RMSP
RA de Campinas
RA de São José dos Campos
RA de Sorocaba
RA de Santos
RA de Ribeirão Preto
RA de São José do Rio Preto
Total do Estado de São Paulo

VA em 2016 e mil
reais correntes
914.410.060,11
294.062.030,19
84.653.257,20
79.902.940,25
57.193.093,47
46.483.667,45
45.756.315,71
1.724.554.930,59

% em relação ao
Estado
53,02%
17,05%
4,9%
4,6%
3,3%
2,69%
2,65%
100%
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Fonte: SEADE, 2019a.

Primeiramente, nota-se um intenso aumento do VA total no Estado de São Paulo nos
14 anos da série histórica considerada. No Estado, esse aumento foi de 300%, enquanto que
na RA de S. J. do Rio Preto o aumento foi ainda maior, 313%. A partir disso, afere-se que
houve acelerado processo de expansão das atividades produtivas no Estado, o que
influenciou na produção do espaço urbano, pois é nele que são localizados os centros de
gestão e controle das atividades econômicas, inclusive das atividades agrícolas que se dão
no campo (SPÓSITO, 1996). É direta, portanto, a relação desse indicador com o processo de
urbanização observado no Estado, constatação inicial que será apurada adiante.
Percebe-se que a estrutura produtiva do Estado está fortemente concentrada na
Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, ainda que o VA pelas atividades econômicas,
ali localizadas, tenha perdido um pouco de representatividade em relação ao conjunto do
Estado, indo de 55,16% em 2002, para 53,02% em 2016. De qualquer forma, mais da metade
de todo VA do Estado advém das atividades produtivas localizadas naquela região. Além
disso, é evidente que essa concentração não é apenas econômica, mas também
demográfica, basta ver que 48,16% da população paulista residia na RMSP em 2002 e 47,4%
em 2016. Nota-se, contudo, que a concentração econômica é mais intensa que a
populacional.
Ainda sobre as concentrações, chama atenção o fato dos demais recortes territoriais
que são mais expressivos em termos econômicos (2° ao 5°), estarem no entorno da RMSP,
sendo eles: RAs de Campinas, S. J. dos Campos, Sorocaba e Santos. Nestes cinco recortes,
que configuram um espaço contíguo, estavam concentrados 84,33% do VA em 2002 e
82,87% em 2016. A concentração populacional também é facilmente notada: 78,93% da
população paulista em 2002 e 78,13% em 2016. Ainda que possa ser notada leves quedas
ao longo do período, a concentração da estrutura produtiva e populacional no Estado é
evidente.
Em relação à RA de S. J. Rio Preto, essa era, em 2002, a região mais expressiva para a
economia estadual localizada fora daquele notável espaço de concentração supracitado. No
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entanto, apesar de ter apresentado ritmo de crescimento superior à média estadual na série
histórica, perdeu esse posto para a RA de Ribeirão Preto em 2016. Essa troca de posições,
contudo, não tem um caráter necessariamente negativo, já que esse tema não deve ser
encarado como uma competição. O que importa nessa análise é a verificação de que
Votuporanga está inserida numa região de relevância econômica, localizada dentro de um
Estado com estrutura produtiva fortemente concentrada e que, atualmente, apresenta leves
sinais de desconcentração. Aproveitar as oportunidades desse contexto regional, de forma
socialmente inclusiva e economicamente sustentável, deve ser papel relevante dos
instrumentos de planejamento do município.
O estudo da dinâmica econômica pode ser complementado com a análise da
evolução dos empregos formais no mesmo período temporal. De acordo com a tabela 9,
observou-se o crescimento de 53,28% no número de empregos no total do Estado, para o
mesmo período (2002 – 2016), acompanhando o crescimento econômico indicado pelo VA
(tabelas 7 e 8).
A concentração econômica detectada a partir do VA é, também, identificada pela
distribuição dos empregos formais no Estado. Em 2002, 83,19% da mão de obra empregada
legalmente no Estado concentrava-se na RMSP e suas RAs do entorno. Em 2016, esse
número caiu para 81,70%, reforçando assim o leve processo de desconcentração econômica
no Estado, identificado pelo VA.
Um fato que merece ser salientado é que a concentração do VA é maior que
concentração dos empregos, isso é um indício de que as atividades econômicas, ali
localizadas, conseguem agregar mais valor às suas mercadorias e bens, utilizando de um
menor quantitativo de mão de obra.
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Tabela 9. Empregos Formais – Números absolutos e participação do total do estado.
2002/2016
2002
Regiões
Administrativas

Empregos
Formais

Central
187.899
Araçatuba
121.960
Barretos
77.082
Bauru
192.290
Campinas
1.206.401
Franca
115.647
Itapeva
NA
Marília
154.781
Presidente
116.148
Prudente
Registro
26.294
Ribeirão Preto
233.474
Santos
247.978
São José do Rio
220.532
Preto
São José dos
362.278
Campos
Sorocaba
439.213
RMSP
4.906.071
Total do Estado
8.608.048
de São Paulo
Fonte: Fonte: SEADE, 2019a.

2016

2002-2016

% dos empregos
formais em
relação ao total
do estado

Aumento
acumulado
no período
(%)

% dos empregos
formais em
relação ao total
do estado

Empregos
Formais

2,18
1,42
0,90
2,23
14,01
1,34
NA
1,80

284.155
183.773
118.044
304.802
2.018.203
174.616
101.317
236.901

2,15
1,39
0,89
2,31
15,30
1,32
0,77
1,80

51,23
50,68
53,14
58,51
67,29
50,99
NA
53,06

1,35

186.911

1,42

60,92

0,31
2,71
2,88

45.797
390.012
380.046

0,35
2,96
2,88

74,17
67,05
53,26

2,56

387.538

2,94

75,73

4,21

569.265

4,31

57,13

5,10
56,99

630.896
7.181.844

4,78
54,43

43,64
46,39

100,00

13.194.120

100,00

53,28

Voltando a análise para fora desse espaço de concentração, notou-se que RA de S. J.
do Rio Preto, em 2002, ocupava a sétima posição entre as regiões que mais empregavam
no Estado, estando atrás da RA de Ribeirão Preto naquele ano, apesar de gerar maior VA em
2002. Em 2016, devido ao maior aumento acumulado entre todas as regiões do Estado, a
RA de S. J. do Rio Preto avançou para sexta posição, superando agora a RA de Santos. Em
2016, na RA de S. J. do Rio Preto, estavam empregadas 167.066 pessoas a mais quando
comparado com o quantitativo de 2002, um aumento de 75,73%.
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2.1.3.2. Aspectos Setoriais
Analisar a evolução dos indicadores pelos três grandes setores, que compõem a
atividade econômica total (agropecuária, indústria e serviços), é o que se pretende neste
item. Ao distinguir a participação de cada setor na composição da economia, até aqui
tratada de forma geral, pode-se aferir de forma mais detalhada o papel cumprido pela RA
de S. J. do Rio Preto na dinâmica econômica do Estado.
Essa tarefa é realizada a partir da leitura dos dados apresentados nas tabelas 10, 11,
12 e 13. Logo abaixo dos dados expostos, é traçada uma análise para cada setor econômico.
Tabela 10. VA por Setores da Economia (Valores absolutos e relativos). RAs do Estado de
São Paulo - 2002

Regiões
Administrativas

Agropecuária
VA (em mil
% no VA
reais
total da
correntes)
atividade
1.096.155,84 7,77
829.641,89
5,88
786.029,16
5,57
890.588,96
6,31
2.604.964,40 18,46
907.736,66
6,43
1.145.818,98 8,12

Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Marília
Presidente
612.869,47
Prudente
Registro
353.653,44
Ribeirão Preto
944.747,21
Santos
39.728,77
São José do Rio
1.436.673,32
Preto
São José dos
229.641,94
Campos
Sorocaba
1.868.778,50
RMSP
365.110,88
Total do Estado
14.112.139,4
de São Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

4,34
2,51
6,69
0,28

Indústria
VA (em mil
% no VA
reais
total da
correntes)
atividade
2.609.007,56
2,21
1.310.499,24
1,11
797.316,42
0,67
2.021.294,99
1,71
24.625.927,89
20,83
1.518.774,19
1,28
1.519.001,43
1,28

Serviços
VA (em mil
% no VA
reais
total da
correntes)
atividade
4.733.627,75
1,59
3.243.996,52
1,09
2.168.533,97
0,73
5.019.077,24
1,68
38.736.204,07
12,98
3.120.644,58
1,05
4.501.158,74
1,51

1.415.757,94

3.612.108,51

265.067,78
2.587.048,74
4.515.365,93

1,20
0,22
2,19
3,82

886.419,50
7.452.126,68
10.502.496,64

1,21
0,30
2,50
3,52

10,18

2.600.201,29

2,20

7.031.098,96

2,36

1,63

11.010.016,53

9,31

13.279.666,66

4,45

13,24
2,59

6.232.234,60
55.183.178,20

5,27
46,68

12.066.965,41
182.104.235,85

4,04
61,01

100,00

118.210.692,74

100,00

298.458.361,07

100,00
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Tabela 11. VA por Setores da Economia (Valores absolutos e relativos). RAs do Estado de
São Paulo - 2016

Regiões
Administrativas

Agropecuária
VA (em mil
% no VA
reais
total da
correntes)
atividade
1.706.981,24
4,76
2.061.625,59
5,75
1.507.173,06
4,21
1.920.101,01
5,36
5.879.552,01
16,41
2.237.640,80
6,25
3.242.511,98
9,05
2.898.738,90
8,09

Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente
2.105.775,43
Prudente
Registro
1.248.612,93
Ribeirão Preto
1.858.804,03
Santos
128.745,63
São José do
3.882.457,79
Rio Preto
São José dos
443.109,91
Campos
Sorocaba
3.225.973,12
RMSP
1.479.853,42
Total do
Estado de São
35.827.656,85
Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

Indústria
VA (em mil
% no VA
reais
total da
correntes)
atividade
8.983.812,33
2,43
7.548.556,75
2,04
5.883.839,54
1,59
12.051.454,65
3,26
89.002.423,90
24,10
5.955.113,28
1,61
1.485.697,99
0,40
5.516.393,37
1,49

Serviços

21.087.924,23
14.362.700
9.233.507,15
23.772.317,14
199.180.054,28
13.499.558,51
7.088.956,58
18.668.518,86

% no VA
total da
atividade
1,60
1,09
0,70
1,80
15,10
1,02
0,54
1,41

VA (em mil reais
correntes)

5,88

7.653.406,16

2,07

15.115.145,85

1,15

3,49
5,19
0,36

1.020.555,61
9.164.175,24
15.036.980,21

0,28
2,48
4,07

4.236.947,29
35.460.688,18
42.027.367,63

0,32
2,69
3,19

10,84

11.068.894,04

3,00

30.804.963,88

2,33

1,24

30.248.301,49

8,19

53.961.845,80

4,09

9,00
4,13

24.397.167,02
134.288.035,59

6,61
36,36

52.279.800,11
778.642.171,10

3,96
59,01

100,00

369.304.807,17

100,00

1.319.422.466,59

100,00
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Tabela 12. Empregos por Setores da Economia (números absolutos e relativos). RAs do
Estado de São Paulo - 2002

Regiões
Administrativas

Agropecuária
Número
% no de
de
empregos
Empregos no estado
34.883
11,05
11.542
3,65
25.573
8,10
21.045
6,66
60.802
19,25
13.140
4,16
25.513
8,08

Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Marília
Presidente
11.467
Prudente
Registro
5.559
Ribeirão Preto
18.919
Santos
1.782
São José do
23.091
Rio Preto
São José dos
8.692
Campos
Sorocaba
42.789
RMSP
11.007
Total do
Estado de São
315.804
Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

Indústria
% no de
Número de
empregos
Empregos
no estado
52.631
2,67
40.335
2,04
13.292
0,67
53.087
2,69
395.149
20,03
44.582
2,26
35.505
1,80

Serviços
% no de
Número de
empregos
Empregos
no estado
100.385
1,59
70.083
1,11
38.217
0,60
118.158
1,87
750.450
11,88
57.925
0,92
93.763
1,48

3,63

23.645

1,20

81.036

1,28

1,76
5,99
0,56

2.645
50.167
21.532

0,13
2,54
1,09

18.090
164.388
224.664

0,29
2,60
3,56

7,31

50.971

2,58

146.470

2,32

2,75

97.915

4,96

255.671

4,05

13,55
3,49

131.195
960.580

6,65
48,68

265.229
3.934.484

4,20
62,26

100,00

1.973.231

100,00

6.319.013

100,00
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Tabela 13. Empregos por Setores da Economia (números absolutos e relativos). RAs do
Estado de São Paulo - 2016

Regiões
Administrativas

Agropecuária
Número
% no de
de
empregos
Empregos no estado
21.532
6,98
11.384
3,69
16.286
5,28
18.708
6,07
57.031
18,49
11.929
3,87
23.123
7,50
29.542
9,58

Central
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Itapeva
Marília
Presidente
11.049
Prudente
Registro
7.116
Ribeirão Preto
14.965
Santos
728
São José do
30.177
Rio Preto
São José dos
9.061
Campos
Sorocaba
36.063
RMSP
9.743
Total do
Estado de São
308.437
Paulo
Fonte: SEADE, 2019a.

Indústria
% no de
Número de
empregos
Empregos
no estado
80.141
3,39
54.347
2,30
28.511
1,21
70.251
2,97
565.636
23,91
56.136
2,37
15.976
0,68
49.817
2,11

Serviços
% no de
Número de
empregos
Empregos
no estado
182.482
1,73
118.042
1,12
73.247
0,70
215.843
2,05
1.395.536
13,27
106.551
1,01
62.218
0,59
157.542
1,50

3,58

36.136

1,53

139.726

1,33

2,31
4,85
0,24

4.348
80.690
23.261

0,18
3,41
0,98

34.333
294.357
356.057

0,33
2,80
3,38

9,78

89.341

3,78

268.020

2,55

2,94

114.902

4,86

445.302

4,23

11,69
3,16

180.376
915.662

7,63
38,71

414.457
6.256.439

3,94
59,47

100,00

2.365.531

100,00

10.520.152

100,00

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

43

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

A. Agricultura
Na RA de S. J. do Rio Preto estava concentrado, em 2002, 10,18% do VA pelas
atividades produtivas agrícolas do Estado, o que correspondia a R$1.436.673,32 mil reais.
Esses números, naquele ano, colocavam a RA como a terceira região do Estado que mais
adicionava valor nas atividades produtivas agrícolas. Em 2016, a representatividade da RA
no Estado aumentou levemente, indo para 10,84%, com um VA de R$3.882.457,79 mil reais,
o que a colocou como a segunda mais expressiva atrás apenas da RA de Campinas.
Em relação aos empregos gerados pela produção agropecuária, eram 23.091 em
2002, o equivalente a 7,31% do total de empregos gerados pelo setor no Estado, e 30.177
em 2016, o equivalente a 9,78% do total. No ranking desse indicador, a RA ocupava a quarta
posição em 2002 e subiu para terceira em 2016.
Esses números demonstram a relevância econômica da atividade agropecuária
desenvolvida na RA no contexto estadual. Para o conjunto da economia estadual, as
atividades produtivas agrícolas desenvolvidas na RA de S. J. do Rio Preto são
significativamente mais expressivas que a atividades industriais ou de serviços, que são
predominantemente urbanas (essa constatação é demostrada nos itens que se seguem). No
período analisado, essa relevância do setor agropecuário foi reforçada.
A comparação do ritmo de crescimento dos indicadores, no período, evidencia essa
constatação. Enquanto na RA de S. J. do Rio Preto o VA cresceu 170,23% e número de
empregos, 30,68%; o total do Estado apresentou crescimento de 153,87% no VA e
decréscimo de 2,33% no número de pessoas empregadas.
De maneira geral, o setor agropecuário apresentou crescimento, notavelmente, mais
lento que dos outros dois setores analisados tanto na RA de S. J. do Rio Preto quanto no
total Estado, colocando a produção agrícola como a menos expressiva para o conjunto da
economia paulista.
Assim, temos que o setor econômico mais expressivo na RA de S. J. do Rio Preto para
o conjunto da economia paulista é aquele de menor crescimento bem como o de menor
representatividade.
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B. Indústria
Na RA de S. J. do Rio Preto estava concentrado, em 2002, 2,20% do VA pelas
atividades produtivas industriais do Estado, o que correspondia a R$2.600.201,29 mil reais.
Esses números colocavam-na como a sexta mais expressiva nesse setor econômico naquele
ano. Em 2016, a representatividade da RA no Estado aumentou, indo para 3,00%, com um
VA de R$11.068.894,04 mil reais. Apesar do aumento, perdeu uma posição no ranking para
a RA de Bauru, indo para a sétima posição.
Em relação aos empregos gerados pela produção industrial, eram 50.071 em 2002, o
equivalente a 2,58% do total de empregos gerados pelo setor no Estado, e 89.341 em 2016,
o equivalente a 3,78% do total. No ranking desse indicador, a RA ocupava a sexta posição
em 2002 e subiu para quinta em 2016.
Nota-se que a concentração da atividade industrial no Estado seguiu o padrão
apresentado pelo VA total das atividades produtivas, já que nos dois anos analisados quem
liderou o ranking foi a RMSP e as RAs do seu entorno, com a exceção do número de
empregos na RA de Santos, que nos dois anos analisados colocaram-na nas últimas posições
do ranking estadual, apesar de um VA sempre elevado.
Os indicadores demostram que a RA de S. J. do Rio Preto apresenta um incremento
notável da produção industrial, sendo uma das que mais se destacaram fora da RMSP e seu
entorno imediato. Apresentou um crescimento de 325% do VA e de 75,27% da mão de obra
empregada enquanto no total do estado observou-se incremento de 212,41% do VA e
19,88% da mão de obra empregada. Nota-se, portanto, que a industrialização ocorre mais
aceleradamente nesta RA que no conjunto do estado.
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C. Serviços
Na RA de S. J. do Rio Preto estava concentrado, em 2002, 2,36% do VA pelo setor de
serviços do estado, o que correspondia a R$7.031.098,96 mil reais. Em 2016, a
representatividade da RA no estado recuou para 2,33%, mesmo com o VA crescendo para
R$30.804.963,88 mil reais. Nos dois anos analisados, a RA ocupou a sétima posição no
ranking para esse indicador.
Em relação aos empregos gerados, eram 146.470 em 2002, o equivalente a 2,32% do
total de empregos gerados pelo setor no Estado, e 268.020 em 2016, o equivalente a 2,55
% do total. No ranking desse indicador, a RA também manteve a sétima posição nos dois
anos da série histórica.
A variação dos indicadores na série histórica foi parecida na RA de S. J. do Rio Preto
e no total do Estado. O VA aumentou 338% na RA de S. J. do Rio Preto e 342% no total do
Estado ao passo que o aumento do número de empregos foi de 82,98% e 66,48%,
respectivamente.
Merece destaque o fato de que, mesmo gerando empregos num ritmo mais
acelerado que o conjunto do Estado, o acréscimo do VA ficou abaixo da média estadual.
Pode-se aferir, a partir desses números, que a mão de obra da RA de S. J. do Rio Preto
empregada nesse setor da economia agrega valor relativamente menor aos serviços
executados no conjunto do estado de São Paulo. Isso decorre, provavelmente, do fato
desses serviços serem de menor complexidade quando comparados com os executados em
outras regiões do Estado (principalmente na RMSP e seu entorno), capazes de agregar mais
valor.
Temos, portanto, que dentre as atividades produtivas desenvolvidas na RA de S. J. do
Rio Preto, o setor de serviços é aquele menos expressivo para o conjunto da economia
paulista. Essa constatação, diante da expressiva representatividade da agropecuária, e do
acelerado crescimento do setor industrial, contextualiza em linhas gerais a dinâmica
econômica da RA na qual Votuporanga está inserida.
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2.2. VOTUPORANGA NO CONTEXTO REGIONAL DA RA DE S. J.
DO RIO PRETO
A Região Administrativa de São José do Rio Preto é composta por 96 municípios. Para
fins organizacionais no Estado de São Paulo, esses foram agrupados em 5 Regiões de
Governo, logo abaixo, apresentadas.
Quadro 1: Região Administrativa de São José do Rio Preto com destaque para Região de
Governo de Votuporanga.
Região Administrativa
Regiões de Governo

São José do Rio Preto
Catanduva

Fernandópolis

Jales

São José do Rio
Preto

Votuporanga

Ariranha

Estrela d'Oeste

Aparecida d'Oeste

Adolfo

Álvares Florence

Catanduva
Catiguá
Elisiário
Irapuã
Itajobi
Marapoama

Fernandópolis
Guarani d'Oeste
Indiaporã
Macedônia
Meridiano
Mira Estrela

Bady Bassitt
Bálsamo
Cedral
Guapiaçu
Ibirá
Icém

Américo de Campos
Cardoso
Cosmorama
Floreal
Macaubal
Magda

Novais

Ouroeste

Aspásia
Dirce Reis
Dolcinópolis
Jales
Marinópolis
Mesópolis
Nova Canaã
Paulista

Ipiguá

Monções

Pedranópolis

Palmeira d'Oeste

Jaci

Nhandeara

Populina

Paranapuã

José Bonifácio

Parisi

Pontalinda

Mendonça

Pontes Gestal

Rubinéia
Santa Albertina
Santa Clara
d'Oeste
Santa Fé do Sul
Santa Rita d'Oeste
Santa Salete
Santana da Ponte
Pensa
São Francisco
Três Fronteiras
Urânia
Vitória Brasil

Mirassol
Mirassolândia

Riolândia
Sebastianópolis do Sul

Monte Aprazível

Valentim Gentil

Neves Paulista
Nipoã
Nova Aliança

Votuporanga

Novo
Horizonte
Palmares
Paulista
Paraíso
Pindorama
Sales
Santa Adélia
Municípios

Tabapuã
Urupês

São João das Duas
Pontes
Turmalina

Nova Granada
Onda Verde
Orindiúva
Palestina
Paulo de Faria
Planalto
Poloni
Potirendaba
São José do Rio
Preto
Tanabi
Ubarana
Uchoa
União Paulista
Zacarias

Fonte: SEADE, 2019b.
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Figura 3. Mapa das Regiões de Governo que compõem a RA de S. J. do Rio Preto.

Fonte: Autores a partir do IBGE

Neste item, os indicadores serão apresentados para:
•

Cada um dos municípios-sede das Regiões de Governo que compõem a RA,

•

Somatória e/ou média desses municípios

•

Somatória e/ou média dos demais municípios da RA

•

Total da RA

A intenção de expor os dados dessa forma reside na análise da dinâmica populacional
e econômica na RA na qual Votuporanga está inserida, verificando a evolução do papel do
município em um contexto regional formado, em linhas gerais, por municípios-sede os quais
polarizam seu entorno imediato (formado por cidades locais) e sofreram a polarização do
seu centro - São José do Rio Preto.
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O objetivo geral é verificar a evolução das estruturas da rede urbana formada por
esses municípios, seus impactos sobre o território municipal votuporanguense, bem como
a função do município na configuração desse contexto regional.
Inicialmente, é importante ressaltar que a escolha para a análise dos cinco municípiossede das RGs não decorre apenas da regionalização oficial adotada pela Secretaria de
Fazenda e Gestão do Estado de São Paulo. O fato de terem sido escolhidas pela
administração estadual como sedes de uma região aponta, mas não implica
necessariamente que essas cidades polarizam ou cumpram qualquer papel de centralidade
dentro da RA.
Esses papéis ficam mais claros com o auxílio do estudo do IBGE denominado “REGIC
- Região de Influência das Cidades”, que subsidia entendimentos sobre a hierarquia urbana
no país a partir da análise dos movimentos populacionais e econômicos exercidos entre as
cidades. Quanto mais pessoas não residentes procuram serviços ofertados em um
município, maior a influência deste em seu entorno, ou maior a polarização regional
exercida.
Na figura 4, observa-se que Jales, Fernandópolis, Votuporanga e Catanduva
centralizam seu entono imediato ao passo que são polarizadas pelo seu centro comum (São
José do Rio Preto). Esse, aliás, extrapola os limites de sua RA e exerce influência direta
também sobre a RA de Araçatuba.
Verifica-se que Santa Fé do Sul também exerce uma pequena polarização sobre 5
municípios do seu entorno, sendo que um localiza-se no estado de Mato Grosso de Sul.
Dado essa baixa expressividade e para que a análise se torne menos exaustiva, o município
não será destacado na análise.
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Figura 4. Região de Influência da RA de São José do Rio Preto

Fonte: IBGE, 2007
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Incialmente, os dados expostos na tabela abaixo demonstram a concentração populacional e econômica nos municípios destacados
neste item, fato que justifica a estruturação da forma como os indicadores serão analisados.
Tabela 14. Extensão Territorial, População Total e PIB – Cidades-sede das RGs que compõem a RA de S. J. do Rio Preto - 2016
População
Total

% em
relação à
população
total da RA

PIB – Produto
Interno Bruto

% em relação
ao PIB total da
RA

Empregos

% em relação aos
Empregos totais
da RA

1,14%

115.669

7,71%

3.856.232,73

7,78%

34.888

9,00

549,8

2,16%

65.663

4,38%

1.975.540,27

3,99%

17.255

4,45

Jales

368,57

1,45%

47.187

3,15%

1.314.174,27

2,65%

10.781

2,78

São José do Rio
Preto

431,94

1,70%

433.779

28,93%

15.735.652,06

31,76%

132.787

34,26

Votuporanga

420,7

1,65%

89.124

5,94%

2.680.060,15

5,41%

23.958

6,18

2061,61

8,10%

751.422

50,12%

25.561.659,48

51,59%

219.669

56,68

Soma dos Demais
Municípios da RA

23.377,03

91,90%

747.919

49,88%

23.985.333,33

48,41%

167.869

43,32

Total da RA

25.438,64

100,00%

1.499.341

100,00%

49.546.992,81

100,00%

387.538

100,00

Extensão
Territorial
(em Km²)

% em relação à
extensão total
da RA

Catanduva

290,6

Fernandópolis

Soma dos
Municípios Centrais

Fonte: Seade, 2019a.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

51

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Nos cinco municípios-sede, que representam apenas 5,2% do total de municípios e
8,10% do território total da RA de S. J. do Rio Preto, estava concentrada em 2016, 50,12% da
população residente, 51,59% de todos os bens e serviços ali produzidos e 56,68% de todos
os empregos formais.
Contribuindo para esta concentração, Votuporanga concentrava 5,94% da população,
5,41% do PIB e 6,18% dos empregos formais da RA. Entender as reverberações desse
contexto regional no território do município é o que se pretende nos itens que se seguem.
Nesses, os indicadores socioeconômicos serão apresentados em séries históricas com o
intuito de subsidiar debates acerca das tendências que a evolução da dinâmica social e
econômica podem sugerir.
Para a leitura da dinâmica populacional desse contexto serão analisados os
indicadores de:
•

Evolução da População Total, Urbana e Rural

•

Taxa de Fecundidade

Para a leitura da dinâmica econômica serão analisados os seguintes indicadores:
•

Valor Adicionado Total e por Setores da Economia

•

Evolução dos Empregos Formais Total e por Setores da Economia

•

Produtividade média da mão de obra por Setores da Economia

•

Média Salarial por Setores da Economia
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2.2.1. Dinâmica Populacional
A tabela 15 orienta a análise da dinâmica populacional e foi elaborada a partir de
informações obtidas junto a Fundação SEADE e ao IBGE. Como discutido anteriormente, os
números da população para os anos de 1991, 2000 e 2010 foram levantados em campo a
partir dos Censos Demográficos realizados pelo IBGE nestes anos.
Já para o ano de 2019, os números da população total são produtos de estimavas
calculadas pela Fundação SEADE e pelo IBGE a partir de tendências demográficas
relacionadas à fecundidade, à mortalidade e às migrações observadas nos Censos anteriores.
Como as duas instituições chegam a estimativas diferentes, a tabela apresenta números
provenientes das duas fontes de dados para o ano de 2019.
A Fundação Seade apresenta as estimativas obedecendo aos recortes utilizados na
análise da série histórica, já o IBGE disponibiliza as estimativas apenas no nível municipal, ou
seja, não oferece números para Regiões Administrativas ou de Governo gerando a existência
de lacunas na tabela para o ano de 2019.
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Tabela 15. Variação da População Total. RA de S. J. do Rio Preto, municípios-sede e total do estado. 1991 – 2019
Municípios e Recortes
territoriais
População em 1991
População em 2000
Crescimento
(1991/2000)
População 2010
Crescimento
(2000/2010)
Estimativa da
população em 2019
SEADE
Crescimento segundo o
SEADE (2010/2019)
Estimativa da
população em 2019
IBGE
Crescimento segundo o
IBGE (2010/2019)
Crescimento Total (%)
(1991/2019) SEADE
Crescimento Total (%)
(1991/2019) IBGE
Fonte: SEADE, 2019a.

Catanduva

Fernandópolis

Jales

92.999
105.695

55.986
61.593

45.859
46.137

São José do
Rio Preto
281.663
357.705

65.818
75.528

Soma dos
Municípios-sede
542.325
646.658

Demais
Municípios da RA
584.005
651.141

RA de São José
do Rio Preto
1.126.330
1.297.799

13,7%
112.760

10,0%
64.670

0,6%
47.005

27%
407.816

14,8%
84.612

19,2%
716.863

11,5%
719.439

15,2%
1.436.302

6,7%

5,0%

1,9%

14%

12%

10%

10,5%

10,7%

116.819

65.999

47.237

444.346

91.094

765.495

759.983

1.525.478

3,6%

2,1%

0,5%

9%

7,7%

6,7%

5,6%

6,2%

121.862

69.116

49.107

460.671

94.547

---

---

---

8,07%

6,87%

4,47%

12,96%

11,74%

---

---

---

30,1%

35,4%

---

---

Votuporanga

41,1%
25,6%

17,9%

3%

57,8%

38,4%
---

31,0%

23,5%

7,1%

63,6%
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Como pode ser observado, a dinâmica de contínuo crescimento populacional
registrada no estado de São Paulo também pode ser verificada em cada um dos municípiossede que compõem a RA de São José do Rio Preto. Por outro lado, a redução paulatina
desse ritmo de crescimento, ao longo das décadas, também, é facilmente percebida,
sobretudo entre 1991 e 2010. J

á no período entre 2010 e 2019, a dinâmica populacional

assume contornos diferentes a depender da fonte de dados utilizada.
No primeiro período, a população de Votuporanga só não cresceu mais que a
população de S. J. Rio Preto, que apresentou o expressivo incremento de 27% entre 1991 e
2000. Os municípios que não centralizam alguma região de governo apresentaram o
crescimento populacional mais lento neste período, abaixo da média da RA. Portanto, podese aferir que os municípios-sede capitanearam o incremento populacional, enquanto os
municípios menores contribuíram mais modestamente para a dinâmica.
No segundo período, entre 2000 – 2010, todos os municípios e recortes analisados
apresentaram redução do ritmo de crescimento, ou seja, suas populações continuaram
crescendo, porém em ritmo menos intenso que o anterior, com exceção de Jales, que
apresentou ritmo de crescimento mais acelerado que o período anterior.
Chama atenção o fato de Votuporanga ter apresentado a menor queda no período,
indo de 14,8% para 12% (apenas 2,8 pontos percentuais) superando assim o crescimento
populacional do conjunto de cidades que conforma a RA, que foi de 15,2% para 10,7%.
Ainda assim, a população de S. J. de Rio Preto continuou sendo a que mais cresceu dentro
da RA, com um incremento de 14%.
Os pequenos municípios apresentaram um crescimento populacional que se
assemelha aos demais, destoando um pouco daquela dinâmica populacional do primeiro
período, em que os municípios-sede capitaneavam mais claramente o crescimento
populacional da RA.
No último período analisado, que compara os dados do Censo de 2010 com
estimativas populacionais para o ano de 2019, nota-se claramente o delineamento de dois
cenários distintos.
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Pelas estimavas projetadas pela Fundação Seade, o cenário aponta para o constante
refreamento do crescimento populacional em todos os municípios e recortes analisados.
São José do Rio Preto e Votuporanga seguem sendo os municípios que mais crescem,
com um incremento respectivo de 9% e 7,7% de suas populações entre 2010 e 2019. Sendo
que Votuporanga, novamente, apresentou a menor diminuição de ritmo.
Já pelas estimativas do IBGE, o crescimento populacional observado em Votuporanga
entre 2010 e 2019 foi praticamente o mesmo daquele observado no período anterior, 2000
– 2010. Nesse cenário, portanto, não se observa refreamento, mas a manutenção do ritmo
de crescimento populacional no município. Em S. J. do Rio Preto, nota-se um leve
refreamento mesmo pelas estimativas do IBGE, ao passo que em Jales, Fernandópolis e
Catanduva, o crescimento populacional entre 2010 e 2019 já é superior ao crescimento do
período anterior, 2000 – 2010.
Assim, o crescimento real da população só será confirmado pelo próximo Censo
Demográfico do IBGE a ser iniciado em 2020. Enquanto isso, as estimativas projetadas
delineiam esses dois cenários.
De qualquer forma, quando se analisa o recorte temporal todo, percebe-se que
começa a ser delineado um novo cenário regional no qual o acelerado crescimento
populacional (sobretudo o urbano como será viso no próximo item) não será a tônica, como
observou-se no fim do século passado e primeira década do atual. Essa dinâmica,
certamente, gerará novas demandas por parte dos planejadores municipais nos próximos
anos, que não mais deverão ter na expansão urbana sua principal preocupação.
Ainda que os números do IBGE deem indícios de que Votuporanga manteve o mesmo
ritmo de crescimento nos últimos vinte anos, outros indicadores apontam que esse
crescimento será menos expressivo, doravante exigirá dos gestores ênfase maior aos
aspectos qualitativos da cidade e menos aos quantitativos.
Um indicador que corrobora com a tendência de refreamento do crescimento
populacional é a Taxa de Fecundidade. Esse verifica a relação entre o número de nascidos
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vivos e a população feminina em idade fértil (15 a 49 anos) numa determinada unidade
geográfica, num determinado período de tempo3.
Diferentemente da Taxa de Natalidade, já analisada em item anterior, a Taxa de
Fecundidade procura detalhar melhor a dinâmica demográfica ao relacionar os nascimentos
diretamente ao grupo de mulheres, em tese, responsável por esses nascimentos. Os dados
da evolução desse grupo populacional específico estão demonstrados na tabela 16.
Tabela 16. Mulheres em Idade Fértil (de 15 a 49 anos). RA de S. J. do Rio Preto, municípios-sede.
1990, 2000 e 2010 e 2017
Municípios e
Recortes territoriais

Períodos
1990

Catanduva
23.904
Fernandópolis
14.976
Jales
12.156
São José do Rio
77.603
Preto
Votuporanga
17.681
RA de São José do
295.334
Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

29.502
17.257
13.115

Variação
(1990 -2000)
23,4%
15,2%
7,9%

31.205
17.555
12.853

Variação
(2000-2010)
5,7%
1,7%
-2%

30.871
16.931
12.118

Variação
(2010-2017)
-1,1%
-3,5%
-5,7%

105.831

36,3%

117.588

11,1%

119.298

1,4%

21.599

22,1%

23.753

10%

24.080

1,4%

360.986

22,2%

393.616

9%

398.382

1,2%

2000

2010

2017

Verifica-se que este grupo apresentou crescimento acima da população total apenas
no primeiro período, entre 1990 e 2000, já população total cresceu 14,8% enquanto a
população feminina em idade fértil cresceu 22,1%.
No entanto, como pode ser observado na tabela 17, neste mesmo período a taxa de
fecundidade experimentou seu maior decréscimo. Em 1990, para cada grupo de 1.000
mulheres em idade fértil, observa-se o nascimento médio de 66,63 crianças; em 2000, esse
número cai para 46,34, uma redução de 43,7%.

3

Para chegar no número apresentado, divide-se o número de nascido vivos pela população feminina
em idade fértil daquele ano e multiplica-se o resultado por 1.000.
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Tabela 17. Taxa de Fecundidade. RA de S. J. do Rio Preto, municípios-sede e total do estado. 1990,
2000 e 2010 e 2017
Municípios e Recortes
territoriais
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
RA de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

Períodos
1990
68,69
65,84
65,07
65,9
66,63
66,81

2000
48,47
50,47
47,12
48,73
46,34
49,99

2010
42,59
39,02
40,61
44,2
41,22
42,85

2017
44,25
46,66
42,83
46,02
43,11
45,27

Entre 2000 e 2010, o crescimento do grupo de mulheres em idade fértil foi
praticamente parelho ao crescimento da população total, enquanto a taxa de fecundidade
seguiu caindo, corroborando com a tendência notada na década anterior.
Já entre 2010 e 2017 o crescimento do grupo foi bastante inexpressivo, apenas 1,4%;
enquanto o crescimento populacional total foi bem maior, 6,1%. A taxa de fecundidade, por
sua vez, aumentou não apenas em Votuporanga bem como em todos os municípios-sede e
na RA de maneira geral. Sendo esse aumento praticamente proporcional ao das mulheres
em idade fértil, fenômeno que demostra a manutenção da taxa de fecundidade no
município.
Esta estagnação do indicador reforça a ideia de refreamento do crescimento
populacional, observada a partir dos dados da Fundação Seade. Esse processo apontado
pelos indicadores levará a um cenário futuro de redução da população total, uma vez que
frente a baixa taxa de fecundidade, a população do município não é capaz de repor-se.
Considera-se que a taxa de reposição de uma população deve ser de 2,1 filhos por
mulher em idade fértil, assim, determinada população tenderia a manter-se, ao longo do
tempo, sem depender de migrações para tanto. No entanto, esse é um número muito
distante da realidade vivenciada em Votuporanga, bem como em todo país desde a década
de 1960. Em 2017, observou-se o nascimento de aproximadamente uma criança para cada
24 mulheres em idade fértil. Mesmo em 1990, quando as taxas de fecundidade eram
maiores, observava-se o nascimento de uma criança para cada 15 mulheres em idade fértil.
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Esses números evidenciam que boa parte do crescimento populacional no município
foi produto de migrações, uma vez que, a depender apenas do crescimento vegetativo
(diferença entre os nascidos vivos e os óbitos em um determinado período) a população
apresentava crescimento bem menos expressivo ou mesmo decréscimos.
Exemplo disso é a constatação diagnosticada na última revisão do Plano Diretor de
Votuporanga (2006). O saldo migratório, no período 1991-2000, chegou a responder por
50,24% do crescimento absoluto do município de Votuporanga.
De qualquer forma, a queda paulatina da taxa de fecundidade, intrinsicamente ligada
à redução do ritmo de crescimento populacional são fenômenos que apontam para um
futuro de decréscimo populacional, uma vez que nem as migrações, somadas ao
crescimento vegetativo, serão suficientes para repor a população.
Segundo a Fundação Seade, a depender do crescimento vegetativo e das tendências
migratórias observadas, a expectativa é que a população do município cresça apenas até
2035. Após esse ano a população apresentará decréscimos. Estima-se que em 2050 a
população do município será inferior a atual.
Elemento estruturante desse cenário demográfico é o processo de envelhecimento
da população. Entre 2000 e 2010, enquanto o grupo de mulheres em idade fértil cresceu
10%, o grupo de mulheres que excederam a idade considerada fértil (mulheres com 50 anos
de idade e mais) aumentou 21,7%. Como tendência, pode-se aferir que, acompanhando o
ritmo geral de envelhecimento da população, cada vez mais mulheres saem da idade fértil
e avançam para o grupo etário seguinte, no qual, em tese, não seria idade adequada para
ter filhos.
Em face dessas dinâmicas, nota-se que a redução do ritmo de crescimento
populacional é uma tendência já delineada, independente do cenário de manutenção
apontado pelo IBGE na última década. A estagnação do número de filhos por mulheres em
idade fértil e o envelhecimento da população4

4

Esse processo, que já foi abordado de maneira geral inicialmente, será tratado mais especificamente
no último item deste diagnóstico do contexto regional. São fenômenos estruturantes que culminarão, mais
cedo ou mais tarde, na desaceleração paulatina desse crescimento.
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Decorrente dessa dinâmica, um cenário futuro com população estável em termos
quantitativos e com famílias menores (casais com poucos ou nenhum filho) pode ser
esperado em Votuporanga, o que pode definir parâmetros importantes para a elaboração e
execução das políticas públicas a serem desenvolvidas no município.

2.2.2. Urbanização
Ao distinguir as dinâmicas demográficas assistidas entre população urbana e rural,
nota-se que cada uma delas seguiu tendências diferentes que, por sua vez, culminaram em
uma realidade socioespacial que encontra, na cidade, seu loco de concentração, e
simultaneamente designa ao campo papeis vinculados, cada vez mais, à produção. Essas
tendências podem ser constatadas a partir da análise dos dados das Tabelas 18 e 19.
O primeiro apontamento geral é que o crescimento da população urbana em todos
as cidades e recortes analisados é mais acelerado no primeiro período (1991 – 2000) que os
demais (2000 – 2010; 2010 – 2019), que apresentam crescimento em ritmo mais lento.
A partir dessa constatação inicial fica claro que o crescimento populacional já
identificado nos municípios-sede, bem como em todos os recortes analisados neste item, é
sobretudo um crescimento urbano. A população das cidades que cresce, passa a demandar
do espaço urbano serviços básicos, como saneamento, educação, saúde e habitação.
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Tabela 18. Variação da População Urbana. RA de S. J. do Rio Preto, municípios-sede e total do estado. 1991 – 2019
Municípios e Recortes
territoriais
1991
2000
Crescimento
(1991/2000)
2010
Períodos
Crescimento
(2000/2010)
2019
Crescimento
(2010/2019)
Crescimento Total (%)
(1991/2019)
Fonte: SEADE, 2019a

89.536
104.118

51.829
59.091

39.171
42.294

273.338
336.519

61.018
72.698

Soma dos
Municípiossede
514.892
614.720

16,3%

14,0%

8%

23,1%

19,1%

19,4%

26%

22,4%

111.854

62.689

44.232

383.075

82.241

684.091

634.154

1.318.245

7,4%

6,1%

4,6%

13,8%

13,1%

11,3%

17,2%

14%

115.881

63.977

44.451

417.389

88.542

730.240

686.055

1.416.295

3,6%

2,1%

0,5%

9%

7,7%

6,7%

8,2%

7,4%

29,4%

23,4%

13,5%

52,7%

45,1%

41,8%

59,7%

50%

Catanduva Fernandópolis

Jales

São José do
Rio Preto

Votuporanga
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429.657
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Tabela 19. Variação da População Rural. RA de S. J. do Rio Preto, municípios-sede e total do estado. 1991 – 2019
Municípios e Recortes
territoriais

Períodos

4.800

Soma dos
Municípiossede
27.433

Demais
Municípios
da RA
154.348

21.186

2.830

31.938

109.962

141.900

154,5%

-41,0%

16,4%

-28,8%

-21,9%

24.741

2.371

32.772

85.285

118.057

16,8%

-16,2%

2,6%

-22,4%

-16,8%

2.786

26.957

2.552

35.255

73.928

109.183

2,1

0,5

9,0

7,6

7,6

-13,3

-7,5

-51,4

-58,3

223,8

-46,8

28,5

-52,1

-39,9

Catanduva

Fernandópolis

Jales

São José do Rio
Preto

Votuporanga

1991

3.463

4.157

6.688

8.325

2000

1.577

2.502

3.843

Crescimento
(1991/2000)

-54,5%

-39,8%

2010

906

1.981

Crescimento
(2000/2010)

-42,5%

-20,8%

2019

938

2.022

3,5
-72,9

Crescimento
(2010/2019)
Crescimento Total (%)
(1991/2019)
Fonte: SEADE, 2019a

RA de São José
do Rio Preto
181.781

42,5%
2.773
27,8%
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Em 1991, 83,8% dos moradores da RA já moravam na zona urbana de algum de seus
municípios. Essa proporção aumenta paulatinamente, chegando a 91,7% em 2010. Estimase que atualmente 92,8% da população da RA residam nas cidades.
O caráter concentrado dessa urbanização também merece destaque. Em 1991, 54,4%
dos cidadãos urbanos da RA viviam em um de seus cinco municípios-sede. Essa
concentração cai um pouco durante a década seguinte, indo para 53,2% em 2000. Essa
desconcentração deu-se devido ao crescimento mais acelerado da população urbana nos
demais municípios, que apresentaram crescimento de 26% contra 19,4% do conjunto
formado pelos municípios-sede.
No primeiro período (1991 – 2000), Votuporanga incrementa sua população urbana
em mais de 11.680 habitantes. Por outro lado, quase 2.000 pessoas deixam de residir no
campo, uma redução absoluta de 41% da população rural.
Esses fenômenos demográficos inversos (uma população aumenta e a outra diminui)
são observados em cada município-sede e também no conjunto da RA, com exceção para
S. J. do Rio Preto, que, fugindo às tendências do Estado, do Brasil e mesmo de processos
observados anteriormente no próprio munícipio, vê sua população rural mais que dobrar no
mesmo período, indo de 8.325 para 21.186.
No segundo período (2000 – 2010), de maneira geral, pode-se afirmar que o
crescimento da população urbana experimenta um refreamento. Da mesma forma que o
período anterior, os municípios que não são sede foram os que apresentaram maior
crescimento da população urbana.
Em Votuporanga, 9.543 novos habitantes passam a residir na cidade enquanto
aproximadamente 459 deixam de viver na zona rural. A dinâmica demográfica inversa é,
portanto, menos acentuada que na década passada.
Já no último período (2010 -2019), o crescimento da população urbana foi ainda
menor em todos os municípios analisados; 6.301 novos habitantes passam a residir na zona
urbana do município. Dentre esses, S. J. do Rio Preto foi a que novamente apresentou maior
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crescimento, superando pela primeira vez o crescimento urbano verificado no conjunto
formado pelos pequenos municípios da RA.
O fenômeno que mais chama atenção nesse último período não ocorre na cidade,
mas no campo. A população rural, que vinha apresentando decréscimos em todos os
municípios-sede (exceto em Rio Preto, cujo fenômeno foge da nossa alçada analítica), passa
a apresentar variações positivas.
Nos pequenos municípios bem como no conjunto da RA a população rural segue a
tendência de decréscimo.
Em 2019, a zona rural de Votuporanga acolhe como local de residência cerca de 200
pessoas a mais em comparação com 2010. Apesar do pequeno contingente, esse fenômeno
precisa ser destacado, pois aponta para a reversão de uma tendência consolidada há
décadas não apenas no município, mas também no estado de São Paulo e no Brasil.
Ainda é necessário a confirmação dessa tendência pelo próximo Censo Demográfico
do IBGE, já que os números para 2019 são estimativas. Porém, diante do acelerado processo
de esvaziamento do campo observado em períodos anteriores, a questão ganha relevância,
visto que a manutenção da população rural está diretamente associada à segurança
alimentar e à agricultura familiar, temas que devem conduzir diretrizes específicas para a
região rural do município.

2.2.3. Dinâmica Econômica
Neste item, busca-se analisar a evolução do conjunto das atividades produtivas
localizadas na RA de S. J. do Rio Preto. Para tanto, são considerados os mesmos indicadores
anteriormente utilizados (VA e número de pessoas empregadas), com o intuito de verificar
a representatividade econômica das cidades selecionadas no conjunto econômico da RA.
Ressalta-se que o recorte temporal escolhido (2002 – 2016) é o maior possível a partir da
base de dados utilizado.
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Essa análise é iniciada a partir da tabela 20, que apresenta o VA em valores absolutos
anos de 2002 e 2016, bem como a variação acumulada no período.
Tabela 20. Valor Adicionado nos principais municípios da RA de S.J. do Rio Preto. 2002 2016
VA em 2002 em mil
reais correntes
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
municípios da RA
Total da RA

VA em 2016 em mil
reais correntes

Variação
acumulada no
período

1.361.318,83
519.897,90
319.925,12
3.383.561,74
545.753,73

3.514.073,66
1.839.474,56
1.221.603,10
14.242.130,01
2.466.903,41

158,13%
253,81%
281,84%
320,92%
352,01%

6.130.457,32
11.067.973,57

23.284.184,74
45.756.315,71

279,81%
313,41%

O primeiro fato a ser destacado é a superioridade econômica de São José do Rio
Preto na RA, sendo o valor adicionado pelas atividades produtivas localizadas no município,
em 2002, quase 6,2 vezes maior que o valor adicionado em Votuporanga naquele ano. No
entanto, nota-se um incipiente processo de equiparação entre os dois municípios, já que em
2016 essa diferença cai para 5,7 vezes.
Esse processo de equiparação foi possível porque Votuporanga acumulou o maior
crescimento do VA no período entre as cidades analisadas, aproximando-se de Catanduva
e distanciando-se de Fernandópolis e Jales, consolidando-se, assim, como a terceira maior
economia da RA. Contribuiu para isso o fraco desempenho econômico de Catanduva, que
registrou o menor crescimento do VA no período analisado, 158,13%. Em 2002, o VA em
Catanduva, que era aproximadamente 2,5 vezes maior que Votuporanga, em 2016 passa a
ser apenas 42,44% maior.
Essas proporcionalidades e suas variações podem ser melhor visualizadas nos
Gráficos 1 e 2.
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Gráfico 1. Participação dos municípios-sede da RA de S. J. do Rio Preto na composição do
VA total da região. 2002

São José do Rio Preto
Votuporanga
30,57%
Catanduva

44,63%

Fernadópolis

4,93%

12,29%

Jales
Demais municípios da RA

2,89%

4,69%

Fonte: Autores a partir de dados SEADE, 2009a.

Gráfico 2. Participação dos municípios-sede da RA de S. J. do Rio Preto na composição do
VA total da região. 2016

São José do Rio Preto
Votuporanga
Catanduva
Fernadópolis
Jales
Demais municípios da RA

31,12%
49,14%

5,39%
7,67%
2,66% 4,02%
Fonte: Autores a partir de dados SEADE, 2009a.

Além das considerações supracitadas, uma outra constatação que pode ser extraída
da comparação dos dois gráficos é o aumento da expressividade econômica dos demais
municípios que compõem a RA, ou seja, aqueles que não centralizam nenhuma região de
governo. Enxerga-se aí um processo de desconcentração econômica, um aspecto positivo
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para o desenvolvimento regional, uma vez que garante autonomia a esses pequenos
municípios sobretudo em relação à geração de renda e empregos.
Votuporanga aumentou sutilmente sua participação na economia da RA, que pouco
altera sua estrutura distributiva entre os dois momentos analisados, com exceção para os
casos de Catanduva e do conjunto formados pelos pequenos municípios da RA. Ao
comparar os dados do VA com o número de pessoas formalmente empregadas (tabela
nesses municípios nos mesmos anos) notam-se movimentos semelhantes.
Tabela 21. Empregos Formais nos principais municípios da RA de S.J. do Rio Preto. 2002 –
2016
Empregos Formais em
2002
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
municípios da RA
Total da RA
Fonte: SEADE, 2019a.

Empregos Formais
em 2016

Variação
acumulada no
período

25.729
9.304
6.287
76.188
12.774

34.888
17.255
10.781
132.787
23.958

35,60
85,46
71,48
74,29
87,55

88.248

167.869

87,94

220.532

387.538

75,73

A diferença entre Votuporanga e as duas maiores economias da RA (S. J. José do Rio
Preto e Catanduva) vem diminuindo. O número de empregos formais em Catanduva, que
correspondia ao dobro de Votuporanga em 2002, passa a ser apenas 45,6% maior em 2016.
E a diferença para S. J. do Rio Preto, que era aproximadamente 6 vezes em 2002, passa a ser
5,5 vezes em 2016.
Assim como em relação ao VA, Votuporanga apresentou a maior variação acumulada
no período. Em 2016, eram 11.184 postos de trabalho a mais no município em relação a
2002, isso representou um crescimento de 87,55%, menor apenas que o crescimento
observado no conjunto formado pelos demais municípios da RA, o que confirma o processo
desconcentração produtiva identificado a partir do VA.
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Nos gráficos 3 e 4, as proporcionalidades e as variações dos períodos podem ser
melhor visualizadas.
Gráfico 3. Participação dos municípios-sede da RA de S. J. do Rio Preto no total de empregos
formais da região. 2002

34,86%
40,38%

11,78%

São José do Rio Preto
Votuporanga
Catanduva
Fernadópolis
Jales
Demais municípios da RA

5,84%

2,88%
4,26%
Fonte: Autores a partir de dados SEADE, 2009a.

Gráfico 4. Participação dos municípios-sede da RA de S. J. do Rio Preto no total de empregos
formais da região. 2016

São José do Rio Preto
43,32%

34,26

Votuporanga
Catanduva
Fernadópolis
Jales

9,00%

6,18%

Demais municípios da RA

2,78% 4,45%
Fonte: Autores a partir de dados SEADE, 2009a.
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Nos itens seguintes os dois indicadores são analisados separadamente, por setores
econômicos, com o intuito de detalhar a dinâmica econômica do contexto onde
Votuporanga está inserida.

2.2.3.1. Agropecuária
Localizada, via de regra, nos espaços não urbanizados dos territórios dos municípios,
a atividade agropecuária vincula-se fortemente à terra, dependo diretamente deste bem
para a adição de valores aos produtos gerados em seu ciclo produtivo.
Como visto anteriormente, a agropecuária é a atividade econômica na qual a RA de
S. J. do Rio Preto encontra sua maior representatividade no contexto estadual, sendo
significativamente mais expressiva que a atividades industriais ou de serviços,
predominantemente urbanas.
No entanto, ao analisar o desempenho da agropecuária praticada em Votuporanga e
nos municípios-sede, notam-se suas modestas contribuições para geração do VA
agropecuário total da RA. Como pode ser apurado pelas informações da tabela abaixo,
Tabela 22. VA – Agropecuária
2002
VA (em mil % no VA total
reais
gerado pelo
correntes)
setor na RA
37.453,06
2,61
37.327,56
2,60
16.627,70
1,16
18.437,82
1,28
14.864,63
1,03

Catanduva
Fernandópolis
Jales
S. J. do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
1.311.962,55
municípios da RA
Total da RA
1.436.673,32
Fonte: SEADE, 2019a.

VA (em
reais
correntes)
52.187,23
71.051,66
62.867,73
49.568,65
46.965,90

2016
mil % no VA total
gerado pelo
setor na RA
1,34
1,83
1,62
1,28
1,21

2002-2016
Variação
acumulada
no período
39,34
90,35
278,09
168,84
215,96

91,32

3.599.816,62

92,72

174,38

100,00

3.882.457,79

100,00

170,24

Destoando de suas participações para a movimentação total da economia,
Votuporanga e os municípios-sede não concentram o valor adicionado pelas atividades
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agropecuárias. Neste setor, os pequenos municípios que compõem a RA são responsáveis
por mais de 90% do VA nos dois anos considerados na análise.
Esse espraiamento da produção pelos municípios da RA, nos quais nenhum
concentra-se fortemente o valor adicionado, pode ser entendido como decorrência da
dependência desse setor produtivo da terra, e não dos fatores de produção concentrados
no espaço urbano. Nesse sentido, estando o elemento fundamental para produção
agropecuária (o solo agricultável) distribuído homogeneamente entre os municípios, a
produção também tende a não se concentrar.
A participação de Votuporanga na RA aumentou levemente no período, indo de
1,03% para 1,21%. Esse aumento, ainda que modesto, deu-se pelo fato de o VA agropecuário
ter registrado aumento de praticamente 216% entre os dois anos no município.
Complementa a análise a tabela 23, onde pode ser observada a geração de empregos
pela atividade agropecuária. Antes de analisar os números, é importante ressaltar que,
diferentemente dos setores predominantes urbanos (indústria e serviços), agropecuária
pode gerar valor sem necessariamente gerar empregos, uma vez que a produção pode ser
gerida pelo próprio proprietário da terra, como no caso do pequeno agricultor familiar.
Tabela 23. Empregos – Agropecuária
2002
% nos empregos
Empregos totais
gerado
pelo setor na RA
2.633
11,40
609
2,64
231
1,00
799
3,46
280
1,21

Catanduva
Fernandópolis
Jales
S. J. do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
18.539
municípios da RA
Total da RA
23.091
Fonte: SEADE, 2019a.

Empregos
370
515
222
631
307

2016
% nos empregos
totais
gerado
pelo setor na RA
1,23
1,71
0,74
2,09
1,02

80

28.132

93,22

100,00

30.177

100,00
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Variação
acumulada
no período
-85,95
-15,44
-3,90
-21,03
9,64
51,74
30,69
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De maneira geral os empregos acompanham o VA, ou seja, os municípios-sede não
são muito representativos no contexto da RA, com exceção de Catanduva para o ano de
2002, que concentrava 11,4% dos empregos do setor na RA.
Votuporanga, apesar de possuir 27 empregos a mais em 2002 que em 2016, vê sua
participação diminuir em relação ao total de empregos gerados pelo setor na RA. Ou seja,
gerou-se relativamente mais empregos no total da RA do que no município de Votuporanga.
Esses 27 novos postos de trabalho no meio rural representaram um aumento de 9,6% no
município, enquanto os novos postos gerados no total da RA representaram um aumento
de 30%.
É interessante destacar que, mesmo diminuindo a representatividade em relação aos
empregos, aumentou-se a participação no VA. Esse fato aponta que a atividade gera mais
valor por trabalhador empregado que a média da RA, indicativo positivo para a
produtividade agropecuária do município.
Essa constatação é confirmada na tabela 24, que procura mostrar a relação entre
empregos formais e VA.
Tabela 24. Valor adicionado por cada emprego formal da agropecuária (valor em mil reais
correntes)
2002
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
Região Administrativa de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

14,224
61,293
71,981
23,076
53,087
70,767

2016
141,046
137,964
283,188
78,555
152,983
127,961

Dividindo o VA de cada município-sede pela quantidade de pessoas empregadas no
setor em cada ano, chega-se à contribuição de cada trabalhador na composição do VA total.
Em 2002, cada trabalhador empregado formalmente no campo contribuía em média
com 53 mil reais para a composição do VA total da atividade no município. Em 2016 esse
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valor salta para praticamente 152 mil reais, colocando Votuporanga como a cidade de maior
produtividade na relação trabalhador/valor adicionado.
Esse salto faz sentido, pois enquanto o VA cresceu 216%, o número de empregos
formais cresceu apenas 9%.
No entanto, um ponto negativo é a forma como esse valor adicionado está
distribuído. A tabela 25 mostra que rendimento médio das pessoas empregadas
formalmente no setor em Votuporanga ainda está bem abaixo do rendimento médio
observado no total da RA nos dois anos analisados, em 2002 era 27,6% menor, em 2016
passa a ser 33,1% menor. Ou seja, percebe-se aumento na diferença.
Tabela 25. Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agropecuária (Em reais correntes)
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
Região Administrativa de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

2002
367,59
448,02
350,84
781,33
367,66
508,14

2016
2.284,88
1.536,4
1.410,22
3.069,03
1.704,36
2.548,09

2002-2016
521,6
242,9
302,0
292,8
363,6
401,5

Como atenuante desse ponto negativo em relação ao contexto regional, nota-se que
o aumento dos salários em Votuporanga (363,6%) entre os dois anos foi superior ao
aumento do VA (216%); o que pode indicar uma tendência incipiente de melhor distribuição
do valor adicionado.
Conclui-se que o setor econômico mais expressivo na RA de S. J. do Rio Preto para o
conjunto da economia paulista (2º maior VA e 3º região onde mais se emprega no estado),
é aquele cujos municípios-sede são menos expressivos, ou seja, não concentram VA ou
empregos. Fato que demostra a força do conjunto dos municípios da RA na condução dessa
importante atividade econômica.
Nos dois anos Votuporanga foi, entre os municípios-sede, o segundo que menos
contribuiu para o VA total da RA, bem como o segundo que menos empregou formalmente
pessoas no campo, ficando atrás apenas de Jales nos dois indicadores; esse fraco
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desempenho, somado ao esvaziamento populacional do campo observado nas últimas
décadas, alerta para a necessidade de diretrizes específicas que possam contribuir com o
desenvolvimento da economia rural, visando melhor participação do munícipio na economia
agrícola regional.
Por fim, a maior produtividade na relação trabalhador/valor adicionado observada no
município em relação aos demais analisados pode ser encarada como ponto positivo, porém
como os rendimentos ficaram aquém da média da RA, é necessário voltar a atenção para
políticas que propõem melhores condições de trabalho à população envolvida neste setor
produtivo, visando a distribuição mais justa do valor adicionado pela atividade agropecuária.

2.2.3.2. Indústria
A atividade industrial, que adiciona valor no ciclo produtivo basicamente pela
transformação de matérias-primas em bens de consumo, encontra no espaço urbano seu
principal loco de fixação, pois depende de diversos elementos ali contidos para a execução
de suas atividades (exceto as chamadas agroindústrias, que se localizam na região rural
normalmente pela proximidade da matéria prima consumida durante o processo produtivo).
Diferentemente

da

agropecuária,

essa

atividade

econômica

se

concentra

espacialmente nos municípios-sede da RA de S. J. do Rio Preto, como pode ser observado
na tabela 26.
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Tabela 26. VA - Indústria
2002

2016
% no VA
VA (em mil % no VA total VA (em mil
total gerado
reais
gerado
pelo reais
pelo setor
correntes)
setor na RA
correntes)
na RA
557.443,96
21,44
806.738,35
7,29
137.877,02
5,30
446.972,52
4,04
68.181,40
2,62
223.410,50
2,02
607.581,93
23,37
1.848.605,65
16,70
116.651,48
4,49
572.494,34
5,17

Catanduva
Fernandópolis
Jales
S. J. do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
1.112.465,50
municípios da RA
Total da RA
2.600.201,29
Fonte: SEADE, 2019a.

42,78

7.170.672,68

64,78

100,00

11.068.894,04

100,00

2002-2016
Variação
acumulada
no período
44,72
224,18
227,67
204,26
390,77
544,57
325,69

Em 2002, 57,2% do VA industrial provinha de unidades fabris localizadas em algum
dos cinco municípios-sede, enquanto os demais municípios, em conjunto, respondiam por
42,78% do VA. Neste ano, Votuporanga contribuía com 4,5% do valor adicionado pelas
indústrias localizadas na RA, ficando atrás de S. J. do Rio Preto com 23,37%, Catanduva com
21,44% e Fernandópolis com 5,3%.
Naquele ano, o cenário de concentração industrial dentro da RA era confirmado pelos
empregos gerados pelo setor, como pode ser observado na Tabela 27.
Tabela 27. Empregos - Indústria
2002
% nos empregos
Empregos
totais gerado
pelo setor na RA
5.634
11,05
2.313
4,54
1.280
2,51
13.112
25,72
4.629
9,08

Catanduva
Fernandópolis
Jales
S. J. do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
24.003
municípios da RA
Total da RA
50.971
Fonte: SEADE, 2019a.

2016
% nos empregos
Empregos
totais gerado
pelo setor na RA
9.708
10,87
2.953
3,31
1.687
1,89
18.610
20,83
5.916
6,62

47

50.467

56,49

100,00

89.341

100,00
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31,80
41,93
27,80
110,25
75,28

74

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Em 2002, 53% do pessoal empregado na indústria na RA estava vinculado às unidades
fabris localizadas em algum dos cinco municípios-sede. Neste ano, Votuporanga contribuía
com 9,08% do total de empregos gerados pelas indústrias localizadas na RA, ficando atrás
apenas de S. J. do Rio Preto (25,72%) e Catanduva (11,05%).
Ao comparar os empregos gerados pelas indústrias e o VA no ano de 2002 chega-se
apontamentos relevantes.
As indústrias de Votuporanga empregavam praticamente o dobro de pessoas que
Fernandópolis e ainda assim gerava um VA 18% menor que o município vizinho, indicando
que as indústrias ali localizadas eram capazes de agregar muito mais valor a seus produtos
empregando menos, configurando-se, assim, mais produtivas.
Em 2002, cada trabalhador empregado formalmente na indústria de Votuporanga
contribuía em média com 25 mil reais para a composição do VA total da atividade no
município, o que colocava Votuporanga como o município-sede de menor produtividade
por trabalhador no contexto regional naquele ano, estando, inclusive, bem abaixo da média
total da RA, como pode ser verificado na tabela 28.
Tabela 28. Valor adicionado por cada emprego formal da Indústria (valor em mil reais
correntes)
2002
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
RA de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

98,943
59,610
53,267
46,338
25,200
51,013

2016
83,100
151,362
132,431
99,334
96,771
123,894

Catanduva, por sua vez, empregava apenas 11% de toda mão de obra industrial da
RA e gerava 21,44% do VA, o que fazia do município o líder em relação à produtividade da
mão de obra industrial em 2002.
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O rendimento médio dos trabalhadores do setor industrial de Votuporanga também
era o menor entre os municípios-sede, estando aquém inclusive, da média da RA total como
pode ser observado na tabela 29.
Tabela 29. Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria (Em reais correntes)
2002
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
RA de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

810,48
612,21
602,69
645,15
571,24
634,25

2016
2.633,55
2.233,74
2.283,88
2.417,03
2.046,96
2.478,43

Em 2016, o cenário industrial apresenta alterações expressivas para o contexto
regional, porém Votuporanga não altera significativamente sua participação.
A primeira alteração regional a ser destacada é a desconcentração da atividade
industrial nos municípios-sede. Ante uma concentração de 57,2% do VA em 2002, estes
passam a concentrar apenas 35,22%. O crescimento médio do VA nos municípios-sede foi
de 218% entre 2002 e 2016, enquanto o crescimento dos demais municípios foi de 544%,
mais que o dobro.
Em relação aos empregos, foram gerados 11.906 novos postos no setor industrial nos
municípios-sede entre 2002 e 2016, enquanto nos demais municípios esse número foi de
26.464.
O processo de desconcentração industrial, fenômeno observado no estado de São
Paulo desde a década de 1970, reverbera, portanto, dentro da RA analisada. Os pequenos
municípios passaram a ganhar representatividade no contexto regional, empregando mais
e agregando mais valor ao ciclo produtivo industrial, enquanto os municípios maiores
(especialmente S. J.do Rio Preto e Catanduva) perder representatividade.
Ilustram claramente esse fenômeno os indicadores analisados para o município de S.
J. do Rio Preto. A representatividade industrial do município no contexto regional diminuiu
tanto em relação ao VA (que vai de 23,1% para 16,7%) quanto em relação ao pessoal
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ocupado (indo de 25,7% para 20,8%). Catanduva contribuiu para a desconcentração na
medida em que diminuiu drasticamente sua participação no VA total da RA, que de 21,4%,
vai para 7,3%.
Votuporanga foi o único entre os municípios-sede que aumentou sua participação
no VA industrial total da RA, que vai de 4,49% em 2002 para 5,17% em 2016. O VA do
município apresentou um aumento absoluto de 390% entre os dois anos analisados, maior
aumento observado entre os municípios-sede. Essa dinâmica fez com que o munícipio
superasse Fernandópolis e se consolidasse como a terceira maior economia industrial entre
os municípios analisados, ficando atrás de S. J. do Rio Preto e Catanduva em relação ao VA.
Já a participação de Votuporanga em relação aos empregos gerados, diminuiu. Em
2002, os estabelecimentos industriais localizados no município empregavam 9,08% de toda
mão de obra industrial da RA. Essa proporção caiu para 6,62% em 2016, mesmo tendo sido
gerados 1.287 novos postos no município. Ou seja, a geração de novos postos industriais na
RA de maneira geral, sobretudo nos municípios não sede, ocorreu em um ritmo bem mais
acelerado.
Neste cenário de desconcentração industrial, mesmo diante do qual Votuporanga
consegue manter sua representatividade no contexto regional, dois pontos negativos
precisam ser destacados. O primeiro diz respeito à manutenção da baixa produtividade da
mão de obra empregada. Em 2016, cada emprego na indústria correspondia a 46,3 mil reais
de VA em Votuporanga, enquanto a média da RA era de praticamente 124 mil reais. No
período, em relação a esse indicador Votuporanga supera apenas Catanduva que, como
observou-se, apresentou crescimento do VA em ritmo muito aquém de seu contexto
regional.
Um dos motivos que podem justificar essa baixa produtividade da mão de obra
industrial reside na composição dos setores industriais que mais empregam no município.
No ano de 2017, 4.657 dos 6.929 empregos formais da indústria (67,2% do total) eram
gerados por três setores em Votuporanga: Fabricação de Produtos Alimentícios, Fabricação
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de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias e Fabricação de Móveis. Com destaque
para este último, que sozinho empregava 29,5% do total de trabalhadores na indústria.
Segundo a Pesquisa de Inovação – PINTEC, realizada pelo IBGE, em 2014 esses setores
estavam entre os que menos implementaram produtos ou processos novos ou
significativamente aprimorados no país. Para mensurar essa implementação, a pesquisa
criou um indicador denominado “taxa de inovação” que, grosso modo, indica o percentual
de indústrias de determinado segmento que implementaram aprimoramentos tecnológicos
em seus produtos e/ou processos produtivos em relação ao total de indústrias daquele
segmento em determinado período.
Segundo a pesquisa, em 2014:
...se verificam, dentro do segmento da Indústria, maiores taxas gerais de
inovação em setores normalmente percebidos como de maior conteúdo
tecnológico:

segmento

automobilístico

(78,7%);

equipamentos

de

informática e periféricos (74,8%); fabricação de equipamentos de
comunicação (73,7%); fabricação de outros produtos eletrônicos e ópticos
(73,6%); e fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos, e
equipamentos de irradiação (72,7%) (PINTEC, 2014).

Os setores que se destacam na geração de empregos em Votuporanga, por sua vez,
apresentaram baixas taxas de inovação, sendo elas: Fabricação de Produtos Alimentícios
(43,5%), Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias (39,1%) e Fabricação
de Móveis (44%).
Obviamente que os dados dessa pesquisa, de espectro nacional, não são aqui
utilizados para inferir que as indústrias destes setores localizadas em Votuporanga não
investiram em aprimoramentos tecnológicos em 2014. Todavia, o traçado geral da pesquisa
demostra que os setores que menos investem em tecnologias são os mais expressivos na
geração de empregos em Votuporanga. Nesse sentido, se alinha a essa expressividade a
baixa produtividade da mão de obra industrial no município, uma vez que os setores que
mais investem em tecnologias são aqueles que conseguem agregar maiores valores aos seus
produtos, sem precisar de um grande contingente de trabalhadores para tanto.
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O segundo ponto negativo a ser destacado, e que está diretamente atrelado ao
primeiro, diz respeito a manutenção dos baixos salários pagos à mão de obra empregada.
Assim como em 2002, em 2016 as indústrias de Votuporanga foram aquelas que, em média,
remuneraram com menores salários seus funcionários entre os municípios analisados. A
média salarial mensal de 2.046,96 reais estava aquém, inclusive, da média observada para o
conjunto total da RA.
A relação entre os setores industriais predominantes, que pouco investem em
tecnologia, e a baixa média salarial também pode ser aventada, uma vez que normalmente
esses setores utilizam-se de mão de obra intensiva, pouco qualificada, porém capaz de
manter grande volume de produção sem precisar investir massivamente em novas
tecnologias.
Conclui-se, portanto, a partir dessa leitura, que diretrizes para atividade industrial no
município devam ser elaboradas com base em dois grandes eixos estruturantes.
Um primeiro que leve em consideração o crescimento da indústria fora dos
municípios-sede, que pode ser indicativo de que os pequenos municípios estejam
exercendo, crescentemente, poder de influência sob a localização das atividades industriais,
criando um cenário regional mais competitivo, capaz de atrair para seus territórios novas
indústrias passíveis de se instalarem Votuporanga; ou mesmo de estimular possíveis
realocações no caso das já instaladas.
E um segundo eixo que se preocupe em aumentar a produtividade da mão de obra
empregada paralelemente ao aumento da média salarial; ações que incidem, entre outras
coisas, na necessidade de atrair indústrias com maior conteúdo tecnológico para o
município.
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2.2.3.3. Serviços
Caracterizando-se por ser bastante abrangente, esse setor econômico envolve
atividades complementares aos dois setores já analisados. A circulação dos insumos
utilizados durante os processos produtivos tanto da agropecuária quanto da indústria, bem
como a destinação final (comercialização) dos bens produzidos, são exemplos de atividades
enquadradas como serviços. Este setor, portanto, adiciona valor à economia sem
necessariamente produzir algum bem.
Não apenas o suporte a produção, mas também a administração pública, atividades
financeiras e imobiliárias, serviços de educação, saúde, promoção social e seguridade, além
da construção civil, são exemplos de atividades econômicas deste setor essencialmente
urbano.
Ao analisar o VA pelo setor de serviços no contexto regional (tabela 30), a constatação
inicial que mais chama a atenção é a concentração da atividade nos munícipios-sede em
medida muito maior que a indústria nos dois anos analisados.
Tabela 30. VA – Serviços
2002
VA (em mil % no VA total
reais
gerado
pelo
correntes)
setor na RA
766.421,81
10,90
344.693,32
4,90
235.116,02
3,34
2.757.541,98
39,22
414.237,62
5,89

Catanduva
Fernandópolis
Jales
S. J. do Rio Preto
Votuporanga
Soma dos demais
2.513.088,21
municípios da RA
Total da RA
7.031.098,96
Fonte: SEADE, 2019a.

2016
VA (em mil % no VA total
reais
gerado pelo
correntes)
setor na RA
2.655.148,08
8,62
1.321.450,38
4,29
935.324,88
3,04
12.343.955,71 40,07
1.847.443,17
6,00

2002-2016
Variação
acumulada
no período
246,43
283,37
297,81
347,64
345,99

35,74

11.701.641,66

37,99

365,63

100

30.804.963,88

100,00

338,12

Em 2002, 64,26% de todo valor adicionado pelo setor na RA provinha de
estabelecimentos com sede em alguns dos municípios-sede. Em 2016 essa concentração
diminui irrisoriamente, indo para 62%.
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Catanduva, Fernandópolis e Jales diminuíram sua contribuição para a composição do
VA total de região, pois apresentaram crescimento inferior à média da RA entre 2002 e 2016.
Já Votuporanga e S. J. do Rio Preto aumentaram levemente suas participações, assim como
o conjunto formado pelos municípios não sede, pois apresentaram crescimento do VA um
pouco acima do crescimento médio observado no conjunto da RA no período.
A evolução dos empregos gerados no setor, responsáveis por esses valores
agregados, estão dispostos na tabela 31.
Tabela 31. Empregos – Serviços (todos)
2002
Empregos
Catanduva
17.462
Fernandópolis
6.382
Jales
4.776
S. J. do Rio Preto
62.277
Votuporanga
7.865
Soma dos demais
47.708
municípios da RA
Total da RA
146.470
Fonte: SEADE, 2019a.

2016

2002-2016

% nos
empregos totais
gerado pelo
setor na RA
11,92
4,36
3,26
42,52
5,37

24.810
13.787
8.872
113.546
17.735

9,26
5,14
3,31
42,36
6,62

42,08
116,03
85,76
82,32
125,49

32,57

89.270

33,31

87,12

100,00

268.020

100,00

82,99

Empregos

% nos empregos
totais gerado
pelo setor na RA

Variação
acumulada
no período

Em 2002, 67,43% da mão de obra do setor concentrava-se nos municípios-sede. Em
2016 essa concentração cai para 66,7%.
Nota-se assim, pelos dois indicadores apresentados, que a desconcentração da
atividade industrial observada no mesmo período não foi acompanhada pela
desconcentração do setor de serviços, que praticamente manteve sua estrutura regional.
Dentro

desse

cenário

de

estagnação,

merece

destaque

a

expressiva

representatividade de S. J. do Rio Preto para ambos indicadores nos dois anos analisados. A
concentração do valor adicionado e do pessoal empregado pelo setor no município
manteve-se praticamente inalterada no período. Esse setor da economia é, portanto o que
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melhor demonstra o papel centralizador cumprido pelo município dentro de sua Região
Administrativa.
Ainda que não se destacando na agropecuária e sofrendo redução na
representatividade do setor industrial, S. J. do Rio Preto consolida-se como centro
econômico da região na medida em que concentra ao longo de todo o período a atividade
econômica que melhor simboliza o processo de urbanização brasileiro.
Desde a década de 1970, quando a população do país passa a ser
predominantemente urbana, o setor de serviços é aquele que mais cresce, podendo ser
entendido como reflexo das novas necessidades constantemente surgidas no meio urbano.
Além de todo o aporte necessário para a produção, circulação distribuição de alimentos e
bens de consumo para a população urbana, novas demandas, cada vez mais especializadas
em sintonia com a crescente complexidade da cidade, são providas pelo setor de serviços.
Sua concentração espacial está totalmente atrelada, portanto, a própria concentração
urbana.
Neste contexto regional, no qual S. J. do Ri Preto se destaca, Votuporanga consolidase como terceira maior economia de serviços durante o período, ficando atrás ainda de
Catanduva, que assim como em relação à atividade industrial, conheceu queda expressiva
da representatividade tanto do VA quanto do pessoal ocupado entre 2002 e 2016.
Com quase 10.000 novos empregos criados no setor entre 2002 e 2016, Votuporanga
foi o município com maior crescimento proporcional entre os municípios analisados.
No entanto, esse aumento de empregos não acompanhou o crescimento da
produtividade média observada no conjunto dos municípios que conformam a RA, como
pode ser observado na tabela 32.
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Tabela 32. Valor adicionado por cada emprego formal dos Serviços (valor em mil reais
correntes)
2002
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
RA de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

2016

43,891
54,010
49,229
44,279
52,668
48,003

107,019
95,848
105,424
108,713
104,169
114,935

Em 2002, em Votuporanga, cada emprego no setor respondia por aproximadamente
52 mil reais do VA, número superior que o observado no conjunto da RA. Em 2016 esse valor
sobe para aproximadamente 115 mil reais na RA, enquanto em Votuporanga o número sobe
para 104 mil reais. Ou seja, a produtividade média da RA ultrapassa a produtividade média
do emprego no setor em Votuporanga.
A média salarial dos empregos formais no setor de serviços também é menor que a
média observada na RA nos dois períodos analisados (tabela 33)
Tabela 33. Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços (Em reais correntes)
2002
Catanduva
Fernandópolis
Jales
São José do Rio Preto
Votuporanga
RA de São José do Rio Preto
Fonte: SEADE, 2019a.

628,213
637,377
568,64
746,887
600,3
637,643

2016
2.245,01
1.975,07
1.853,95
2.513,83
2.118,75
2.266,93

De maneira geral, não se observa grandes disparidades entre os setores dos serviços
mais expressivos na geração de postos de trabalho quando se compra Votuporanga com
seu contexto regional.
O setor de Comércio (Varejista e Atacadista), o setor de Comércio de veículos e o
setor de reparação de veículos automotores e motocicletas são os que mais empregam em
relação ao total de empregos gerados no setor de serviços. Em 2017, tanto no total da RA,
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assim como em Votuporanga e S. J, do Rio Preto, esse setor respondia por cerca de 33% do
total de empregos no setor.
Já as atividades do setor de serviços que demandam maiores qualificações
profissionais e mais investem em tecnologia, são um pouco mais expressivas no contexto
regional que em Votuporanga. As Atividades de Informação e Comunicação; Atividades
Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados e as Atividades Profissionais, Científicas e
Técnicas, juntas, correspondiam por 9% dos empregos gerados pelo setor de serviços em S.
J. do Rio Preto, por 7,7% dos empregos gerados na RA e por 5,3% em Votuporanga.
Conclui-se assim, que Votuporanga está inserida em um contexto bastante
concentrado em relação a esta atividade econômica, e a movimentação observada entre
2002 e 2016 dá sinais de que essa estrutura, totalmente atrelada ao processo de produção
do espaço urbano produzido na região nas últimas décadas, não se alterará tão logo.
Neste contexto regional concentrado, o papel cumprido por Votuporanga é
intermediário, ou seja, o município sofre a influência da concentração exercida por S. J. do
Rio Preto, sobretudo dos serviços mais especializados, enquanto influencia os pequenos
municípios de sua região de Governo, como será observado no item que se segue.
O entendimento desse papel intermediário é fundamental para nortear as diretrizes
que buscam estimular a atividade econômica em geral, e a atividade de serviços em
específico. Observar quais são os serviços mais procurados em S. J. do Rio Preto e que teriam
possibilidade de serem executados aqui (sobretudo os de maior especialização e teor
tecnológico), enquanto, por outro lado, observa-se quais são os serviços mais procurados
no município pelos moradores das cidades próximas, poderia estimular a economia do
município, diminuir a necessidade dos deslocamentos e aumentar a produtividade da mão
de obra e a média salarial.
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2.3. VOTUPORANGA E SUA REGIÃO DE GOVERNO
Neste item, algumas análises são desenvolvidas com o intuito de entender as
interdependências existentes entre os processos socioeconômicos que se dão nos dois
níveis escalonares mais abrangentes discutidos acima, e o contexto regional mais restrito,
limitado pelos municípios que compõem a Região de Governo Votuporanga.
Para tanto, as análises agrupam dados dos municípios que compõem a RG e os
comparam com os dados obtidos para Votuporanga. O intuito é observar o papel de
Votuporanga no seu contexto regional mais restrito, formado por municípios pequenos
diretamente influenciados pelo seu centro.

2.3.1. Taxas de crescimento da população total, urbana e rural
Assim como na análise demográfica do item anterior, para o último período, 2010 –
2019, são apresentadas duas estimativas. A primeira, calculada e disponibilizada pela
Fundação Seade, e a segunda, calculada pela equipe PDP a partir da estimativa populacional
dos municípios divulgada pelo IBGE no ano de 2019.
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Tabela 34. Taxas de crescimento anuais. Municípios da Região de Governo de Votuporanga.
1980 -2019.

-1,02
0,2
0,16
-0,22
-0,71
0,37
-0,67
0,36
0,5
0,44
-0,1
2,13
1,75
2,53
1,14

2010/2019
SEADE
-0,74
0,06
-0,07
-0,31
-0,51
0,12
-0,36
0,21
0,07
0,12
0,04
0,8
0,87
1,51
0,82

2010/2019
IBGE*
-0,63
0,51
0,49
0,14
-0,33
0,67
-0,29
0,67
0,79
0,71
0,26
2,07
1,78
2,33
1,30

0,88

0,55

1,10

1980/1991

1991/2000

2000/2010

Álvares Florence
Américo de Campos
Cardoso
Cosmorama
Floreal
Macaubal
Magda
Monções
Nhandeara
Parisi
Pontes Gestal
Riolândia
Sebastianópolis do Sul
Valentim Gentil
Votuporanga

-2,4
-1,86
0,19
-0,89
-0,14
1,33
0,28
-1,13
0,13
NA
0,33
1,14
0,54
0,79
2,15

-1,75
-0,03
-0,61
-0,67
-1,04
0,02
-0,79
-0,35
-0,18
2,76
-1,69
1,12
0,19
4,31
1,8

RG de Votuporanga

0,87

0,91

Fonte: SEADE, 2019a; *estimativa calculada a partir do Censo Demográfico 2010

Dentre as dinâmicas expostas pelos números, o primeiro destaque cabe ao período
entre 1980 e 1991. Neste, Votuporanga apresenta taxa de crescimento anual de 2,15% ao
ano, a maior entre os municípios analisados, e maior que a própria média da RG. Frisa-se
destacar que este crescimento se deu num contexto de reversão da tendência de
esvaziamento demográfico observado anteriormente na RG, sobretudo no período entre
1960/70, bem como o processo de fortalecimento do município-sede na condução da
retomada do crescimento (RODRIGUES 2005).
Neste contexto de acelerado crescimento populacional de Votuporanga, cinco
municípios de sua RG apresentam crescimentos negativos, ou seja, suas populações
diminuíram em números absolutos. Essa dinâmica permite-nos aferir que, possivelmente,
Votuporanga foi o destino de parte significativa da população desses municípios, uma vez
que o crescimento populacional de Votuporanga não foi produto do saldo vegetativo
apenas, já que a taxa de fecundidade em 1991 (uma criança para cada 15 mulheres em idade
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fértil, como visto anteriormente) não era suficiente para sustentar o acelerado crescimento
observado.
Além disso, o saldo migratório anual positivo de 282 pessoas para Votuporanga entre
1980 e 1991, informação capturada pelo Censo Demográfico de 1991, sustenta essa tese.
Ainda em relação ao primeiro período, quando se compara os movimentos
populacionais assistidos no meio urbano e rural (tabela 35) percebe-se que, em todos os
municípios onde foram assistidos decréscimos populacionais totais, suas populações
urbanas aumentaram. Ou seja, o decréscimo foi norteado pelo êxodo de sua população
rural, que migrou para zona urbana de seus próprios municípios ou para o meio urbano de
municípios próximos, sendo Votuporanga, possivelmente, um grande receptor desse fluxo
migratório.
Tabela 35. Crescimento da população urbana e rural. Municípios da RG de Votuporanga,
1980-2019
1980/1991
Álvares Florence
Américo de Campos
Cardoso
Cosmorama
Floreal
Macaubal
Magda
Monções
Nhandeara
Parisi
Pontes Gestal
Riolândia
Sebastianópolis do
Sul
Valentim Gentil
Votuporanga
Região de Governo
de Votuporanga
Fonte: SEADE, 2019a.

1991/2000

2000/2010

2010/2019

Urbana
2,41
0,78
1,06
2,38
2,35
3,75
5,59
2,79
1,8
...
3,22
3,03

Rural
-5,13
-5,26
-2,59
-2,78
-3,51
-2,55
-5,48
-6,05
-2,76
...
-3,35
-6,42

Urbana
1,18
2,03
0,6
2,45
0,61
2,13
0,99
2,06
0,98
...
-0,03
0,07

Rural
-5,13
-5,2
-7,2
-3,86
-5,06
-7,09
-5,73
-8,14
-3,33
...
-5,64
6,93

Urbana
-0,03
0,87
0,35
1,4
-0,12
0,81
-0,27
0,51
0,97
0,88
0,92
2

Rural
-2,82
-2,69
-1,5
-2,98
-2,87
-2,42
-2,37
-0,53
-1,28
-1,22
-4,17
2,65

Urbana
0,05
0,5
0,05
0,83
-0,08
0,39
-0,05
0,35
0,44
0,47
0,59
0,8

Rural
-2,62
-2,54
-1,35
-3,24
-2,55
-2,1
-1,99
-0,66
-1,64
-1,48
-3,45
0,8

4,56

-2,01

3,5

-3,98

3,58

-2,69

1,88

-3,41

2,5
2,84

-3,11
-2,26

5,89
1,59

-2,79
-3,42

2,97
1,24

-1,11
-1,75

1,69
0,82

-0,58
0,82

2,53

-3,56

1,94

-4,17

1,22

-1,67

0,74

-1,3

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

87

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

No período seguinte, 1991–2000, Votuporanga continuou apresentando crescimento
populacional total superior à média da sua RG, no entanto, o crescimento de sua população
total, bem como da urbana, já se dá em ritmo menos acelerado que o anterior. O saldo
migratório anual capturado pelo Censo Demográfico de 2000 foi de 627 pessoas no período.
Esse dado, diante de uma taxa de fecundidade menor que o período anterior, (de
aproximadamente uma criança para cada 21 mulheres em idade fértil em 2000), continua a
reforçar a ideia de que boa parte do crescimento populacional do município proveio de
migrações.
No contexto da RG, nove municípios apresentaram decréscimos populacionais.
Nesses, novamente o esvaziamento demográfico foi impulsionado pela migração da
população rural, pois suas populações urbanas continuaram crescendo.
A população rural de Votuporanga, por sua vez, conhece os maiores decréscimos
anuais dentre todos os períodos analisados. Ainda assim, esse esvaziamento demográfico
do campo votuporanguense é menor que aquele assistido no conjunto da RG.
Cabe destaque o acelerado crescimento populacional total observado em Parisi e
Valentim Gentil no período, sobre essa dinâmica, Rodrigues afirma:
As taxas geométricas de crescimento da população significativamente mais
elevadas para esses dois municípios explicam-se, no entanto, em razão de
conjunturas bastante particulares: no caso do município de Parisi, o recente
desmembramento (1991) parece ter contribuído para seu insígne
desempenho, corroborando uma tendência já exaustivamente analisada na
constituição urbana da malha paulista (apud CAMARGO, 1981); no caso de
Valentim Gentil, a explicação repousa, possivelmente, no bom desempenho
da economia local, especialmente da indústria moveleira, sobremaneira do
segmento de estofados. (RODRIGUES, 2005)

No período seguinte, 2000 -2010, as tendências dos períodos anteriores são
reforçadas. O crescimento populacional total e urbano de Votuporanga, bem como de sua
RG, segue diminuindo o ritmo. A população rural continua a reduzir, porém em ritmo
também menos acelerado. O saldo migratório anual capturado pelo Censo Demográfico de
2010 foi de 541 pessoas e como a taxa de fecundidade seguiu em queda no período aferiu-
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se que o crescimento populacional foi impulsionado por migrações, reforçadas pelo êxodo
rural dos municípios da RG.
Observou-se decréscimos populacionais totais em cinco municípios que, assim como
em períodos anteriores, são puxados pelo esvaziamento do campo, pois suas populações
urbanas seguem crescendo.
Por fim, no último período, 2010 -2019, são duas as análises possíveis em relação a
população total.
Primeiro, conforme as estimativas populacionais da Fundação Seade, a população
total de Votuporanga apresentou as menores taxas de crescimento dentre todos os períodos
analisados anteriormente. No entanto, esses crescimentos continuaram sendo superiores
àqueles observados no total da RG.
Segundo os cálculos realizados com base na estimava populacional do IBGE para o
ano de 2019, a taxa de crescimento anual de Votuporanga entre 2010 e 2019 foi um pouco
superior ao período anterior, 2000 – 2010. Com um incremento populacional anual de 1,3%
no último período, e de 1,14% entre 2000 e 2010, a população Votuporanguense
experimenta praticamente o mesmo ritmo de crescimento anual desde 2000 segundo o
IBGE, sendo este crescimento sempre superior ao crescimento do total da RG.
Conclui-se assim que, sob ambas perspectivas, Votuporanga continua a capitanear o
crescimento populacional da sua Região de Governo, tendo nas migrações grande parte de
sua constituição, uma vez que as taxas de fecundidade observadas no município não são
suficientes para manter tal crescimento.
Além disso, ainda que cada fonte de dado molde um cenário atual diferente, quando
se analisa um recorte temporal mais amplo, ambas perspectivas indicam que Votuporanga
crescerá menos nas próximas décadas.
Em relação as movimentações da população urbana e rural (análise possível no último
período apenas a partir das estimativas da Fundação Seade), observa-se decréscimos
populacionais absolutos em cinco municípios, que assim como em todos os demais
períodos, foram liderados pelo esvaziamento do campo como lugar de residência, já que
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suas populações urbanas aumentaram. Ainda em relação à população rural, chama atenção
o seu crescimento em Votuporanga, fenômeno demográfico já discutido anteriormente e
não observado no município nos períodos analisados, com exceção a Riolândia, que
apresentou taxas positivas de crescimento da população rural desde 1991.
Sobre os demais municípios que constituem a RG, é importante destacar o acelerado
decréscimo de suas populações rurais ao longo de todo período analisado, responsável, em
alguns casos, por decréscimos de suas populações totais. Esse fenômeno, diante do
ininterrupto crescimento de suas populações urbanas, demostra a força da urbanização na
RG. Em 1980, 66,4% da população total da RG residia na zona urbana de algum de seus
municípios, em 2019 essa proporção salta para 91,5%.
Por fim, dentre os destaques, talvez o mais relevante seja a diminuição do ritmo de
crescimento populacional ao longo de todo período analisado. A tendência que se pode
aferir aponta para a estabilização do quantitativo populacional de Votuporanga e sua RG;
processo que tende a ocorrer em futuro mais próximo de acordo com a Fundação Seade,
ou mais distante de acordo com o IBGE.
Os fenômenos analisados moldam um cenário de transformações demográficas
pouco intensas nos próximos anos, em que a proporcionalidade entre população urbana e
rural dá indícios de manutenção, e, ao menos que fenômenos imprevisíveis (como intensos
fluxos migratórios oriundos de localidades distantes, por exemplo) ocorram, o crescimento
populacional que norteou a expansão da malha urbana votuporanguense será menos
intenso doravante.
Em 1980, Votuporanga concentrava 40% da população total da RG, 53% da
população urbana e 15% da população rural.
Em 2019, a concentração populacional total aumenta para cerca de 51% segundo
dados do IBGE, o que demostra a força do município-sede na condução da dinâmica
populacional positiva da RG. Parte do aumento dessa representatividade, todavia, deve ser
entendida como produto da redução da população absoluta de municípios como Álvares
Florence, Cosmorama e Floreal.
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A distribuição da população urbana, por outro lado, pouco se altera, pois, o município
passa a concentrar 54,4% dessa população, demostrando que o crescimento urbano foi mais
acelerado nos demais municípios da RG que propriamente em Votuporanga durante o
período, confirmando a “célere e tardia desruralização da população e da economia dos
municípios da RG de Votuporanga” (RODRIGUES, 2005,p.112)
A população rural, por sua vez, que em números absolutos conheceu uma redução
de aproximadamente 64% em toda RG, passa a se concentrar de maneira levemente mais
acentuada em Votuporanga. Estima-se que atualmente 17% de toda população rural da RG
resida na região rural de Votuporanga. Em 1980 essa concentração era de 15%. Assim, a
desruralização observada na RG ao longo de todo período, atingiu mais fortemente os
demais municípios, culminando num quadro em que Votuporanga reforça a concentração
dessa população, que apresenta, inclusive, indícios de crescimento absoluto.

2.3.2. Evolução etária da população
Neste item, busca-se estabelecer análises a respeito da composição etária da
população de Votuporanga e os demais municípios que compõem a sua RG em três
períodos: 1980, 2002 e 2016.
Para tanto, para cada ano foram elaboradas duas pirâmides etárias, uma que
representa a população total de Votuporanga (gráfico 5) e outra que representa a RG exceto
Votuporanga (gráfico 6), elaborada a partir da soma da população de todos os demais
municípios que constituem a RG.
A finalidade da utilização dessa metodologia reside em expor a distribuição de cada
grupo etário dentro da RG, buscando identificar processos específicos na área de
concentração (Votuporanga) em comparação às áreas de dispersão (demais municípios),
uma vez que a evolução etária está diretamente atrelada aos processos de urbanização,
crescimento e desruralização, diferentemente observados nessas duas áreas.
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Gráfico 5. Pirâmide Etária. RG de Votuporanga. 1980
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Fonte: Autores a partir dos SEADE, 2019a.

Gráfico 6. Pirâmide Etária. RG de Votuporanga exceto Votuporanga. 1980
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Fonte: Autores a partir dos SEADE, 2019a.
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Antes da análise, ressalta-se que os eixos horizontais das duas pirâmides mantêm a
mesma variação, representando grupos etários de até 5.000 pessoas, o que permite uma
comparação mais precisa entre os dois recortes.
Com base nessa informação é fácil perceber que, em números absolutos, o conjunto
formado pelos municípios que não são sede da RG concentrava mais pessoas
(aproximadamente 60% da população total de RG) que sua sede, Votuporanga
(aproximadamente 40% da população total da RG).
De maneira geral, pode-se afirmar pela leitura da pirâmide que a população era
predominante jovem tanto no município de Votuporanga quanto no conjunto dos demais
municípios que conformam a RG, realidade condizente com aquela assistida no estado de
São Paulo e no país no ano de 1980.
Em Votuporanga, o grupo mais expressivo era o de jovens de 15 a 19 anos para
ambos os sexos, enquanto nos demais municípios, o grupo de crianças de 10 a 14 anos era
o maior também para ambos os sexos.
A população de 0 a 19 anos respondia por 44,2% da população total de Votuporanga,
nos demais municípios essa faixa etária era um pouco mais representativa, 45,9%. Já a
população de 20 a 59 anos, (recorte populacional mais próximo da população em idade
economicamente ativa) era 48,5% em Votuporanga e 47,1% nos demais municípios. Já a
população idosa, com 60 anos e mais, era proporcionalmente maior em Votuporanga,
representando 7,2% da população total do município, que nos demais municípios, onde
respondia por 6,9% do total.
Por esses números, nota-se que a população dos demais municípios da RG era
ligeiramente mais jovem que a população Votuporanguense naquele ano.
Após duas décadas, a distribuição etária das duas populações analisadas evoluiu para
os cenários expostos nos gráficos 7 e 8.
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Gráfico 7. Pirâmide Etária. RG de Votuporanga. 2002
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Fonte: Autores a partir dos SEADE, 2019a.

Gráfico 8. Pirâmide Etária. RG de Votuporanga exceto Votuporanga. 2002
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Fonte: Autores a partir dos SEADE, 2019a.
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Incialmente, nota-se que a soma da população dos demais municípios passa a
corresponder,

em

números

absolutos,

praticamente

ao

total

da

população

votuporanguense.
Incialmente, nota-se que a soma da população dos demais municípios passa a
corresponder,

em

números

absolutos,

praticamente

ao

total

da

população

votuporanguense.
Em 2002, o grupo mais expressivo em Votuporanga continua sendo o de jovens de
15 a 19 anos, no entanto apenas entre os homens. Entre as mulheres o grupo mais
expressivo é a faixa etária imediatamente superior, 20 a 24 anos; um indicativo de que o
processo de envelhecimento é mais intenso entre as mulheres que entre os homens.
Confirma essa tese, o fato de o grupo de mulheres com 75 anos e mais ser 38,5% maior que
o grupo de homens na mesma faixa etária.
Já em relação a soma populacional dos demais municípios, observa-se que o grupo
mais expressivo passa a ser o de jovens de 15 a 19 anos para ambos os sexos. Nestes
municípios, o grupo de mulheres com 75 anos e mais é 9,7% superior ao grupo de homens
na mesma faixa etária.
A comparação entre as pirâmides etárias de 1980 e 2002 demostra claramente o
processo de envelhecimento da população já identificado anteriormente neste diagnóstico.
Em Votuporanga, a população de 0 a 19 anos, que representava 44,2% do total em 1980,
passa a corresponder a 30,8% em 2002. A população em idade ativa também aumenta, indo
de 48,5% para 57,12%. Enquanto a população idosa, que correspondia a 7,2% em1980, passa
representar 12,07% da população total.
Nos demais municípios o processo de envelhecimento também é facilmente
percebido. A população de 0 a 19 conhece uma intensa redução, indo de 45,9% para 30,8%
do total. A população em idade ativa, que era 47,1% do total em 1980, passa a representar
55,33%, e a população idosa, que era de 6,8%, passa a responder por 13,8% do total
populacional do conjunto desses municípios em 2002.
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O envelhecimento populacional, portanto, dá indícios durante o período analisado
que ocorreu de modo mais acelerado nos municípios menores da RG que em Votuporanga;
uma vez que a redução do grupo populacional de 0 a 19 foi mais intensa, e, paralelamente,
o grupo de idosos passa a ser proporcionalmente maior.
Nota-se então, em duas décadas, que a população dos pequenos municípios da RG
diminuiu proporcionalmente ao aumento da população Votuporanguense, além de
envelhecer proporcionalmente mais rápido, o que é um indício de que o acelerado êxodo
rural observado nestes, foi encabeçado provavelmente pela sua população mais jovem.
Em 2016, as composições etárias das populações podem ser analisadas a partir dos
gráficos 9 e 10.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

96

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Gráfico 9. Pirâmide Etária. RG de Votuporanga. 2016
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Fonte: Autores a partir dos SEADE, 2019a.

Gráfico 10. Pirâmide Etária. RG de Votuporanga exceto Votuporanga. 2016
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Fonte: Autores a partir dos SEADE, 2019a.
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Dois grupos etários passam a ser os mais expressivos em Votuporanga para ambos
os sexos: o de 25 a 29 anos e o de 30 a 34 anos, com valores praticamente iguais. Nota-se,
assim, o envelhecimento gradual dos grupos mais expressivos ao longo dos períodos
analisados, bem como o nivelamento entre mulheres e homens em suas composições.
Nos demais municípios, a faixa etária mais expressiva passa a ser a de jovens entre 25
e 29 anos, seguida de perto pela faixa etária imediatamente superior, 30 a 34 anos. Essa
transição também demostra o envelhecimento gradual da população mais numerosa.
Chama atenção, porém, o fato de a população masculina ser mais numerosa nessas duas
faixas, chegando a ser 19,45% maior.
A respeito da transição demográfica no município de Votuporanga, observa-se que
população de 0 a 19 anos seguiu reduzindo, uma vez que correspondia a 30,8% do total em
2002, e em 2016 passa a representar 22,48%. A população em idade ativa aumenta de
57,12% para 60,64%, enquanto a população idosa também aumenta de 12,07% para 16,86%.
Chama atenção nesse último grupo etário a faixa de pessoas com 75 anos e mais. Nesta, as
mulheres são 48,3% superior aos homens, o que reforça a ideia de que o processo de
envelhecimento é conduzido por mulheres, que apresentam longevidade maior.
O processo de envelhecimento populacional é tão ou mais notado nos demais
municípios da RG quanto em Votuporanga. A população de 0 a 19 reduz de 30,8% para
22,9% do total. A população em idade ativa aumenta de 55,33% para 58,43%, e a população
idosa vai de 13,8% para 18,66%.
O envelhecimento da população requer investimento em políticas públicas
preventivas de envelhecimento, tendo em vista que Votuporanga é receptora da população
idosa da região para os serviços especializados de saúde e assistência.
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2.3.3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM e Índice
Firjan de Desenvolvimento Municipal - IFDM.
Este item procura expor, em linhas gerais, aspectos relacionados às condições de
desenvolvimento dos municípios que compõem a RG de Votuporanga.
Incialmente, ressalta-se que o conceito de “desenvolvimento” não contempla apenas
a perspectiva econômica, mas também a social e a ambiental, numa perspectiva de mudança
social positiva (SOUZA, 2004). De encontro com essa definição, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal - IDHM e o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM são
índices que norteiam o desenvolvimento entendido nesses termos.
A análise inicia-se pelo IDHM, índice que sintetiza indicadores de três aspectos do
desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso a conhecimento e padrão de vida,
traduzidos nas dimensões de longevidade, educação e renda (quadro 2).
Quadro 2. Dimensões e Indicadores do IDHM
Dimensões
Longevidade
Escolaridade da população
adulta (peso 1)

Educação

Fluxo escolar da população
jovem (peso 2)

Renda
Fonte: SEADE, 2019a.

Indicadores usados
Esperança de vida ao nascer
% de população de 18 anos ou mais com fundamental
completo;
-% de população de 5 a 6 anos na escola;
-% de população de 11 a 13 anos cursando os anos
finais do ensino fundamental;
% de população de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo;
% de população de 18 a 20 anos com ensino médio
completo;
Renda mensal per capita (em R$ de ago/2010).

Trata-se, portanto, de um índice elaborado com base em diversos outros,
provenientes de diferentes bases de dados. Os dados do IDHM expostos na tabela são
disponibilizados pela Fundação Seade, porém, como essa divulgação depende de
informações contidas em outras pesquisas, dentre elas o Censo Demográfico, a série
histórica encerra-se em 2010. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano
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no município, sendo que a faixa de 0,000 a 0,499 representa desenvolvimento muito baixo,
de 0,500 a 0,599 desenvolvimento baixo, de 0,600 a 0,699 desenvolvimento médio, de 0,700
a 0,799 desenvolvimento alto, e de 0,800 a 1,000 desenvolvimento muito alto.
De acordo com a tabela 36, observa-se duas realidades que merecem destaque.
A primeira é que o IDMH de todos os municípios registrou aumento durante todos
os períodos analisados, apontando que a população da RG experimenta, entre 1991 e 2010,
aumento na expectativa de vida (culminado no processo de envelhecimento já analisado),
maior acesso à educação formal na idade adequada e maiores rendimentos mensal per
capita.
Em 1991, 10 municípios da RG eram classificados com IDHM muito baixo, enquanto
5, incluindo Votuporanga, eram classificados com IDHM baixo.
No ano seguinte, 2000, todos os municípios saltaram de faixa; 13 municípios
passaram a apresentar IDMH médio, enquanto Votuporanga e Nhandeara passaram a
apresentar IDHM alto já neste ano.
Em 2010 todos os municípios passaram a apresentar IDH alto. Votuporanga e
Nhandeara aumentaram seus IDMH, porém não suficientemente pra saltar de faixa, pois
continuaram como IDHM alto.
A segunda realidade é que Votuporanga apresenta o maior IDHM em todos os
períodos analisados, apontando que as condições de vida no município são ligeiramente
superiores aos demais em relação aos indicadores averiguados. Ressalta-se ainda que
apenas em 1991 Votuporanga apresentava IDMH inferior à média estadual, superando-a
nos dois anos seguintes.
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Tabela 36. IDHM dos Municípios da RG de Votuporanga, 1991 - 2010
1991
Álvares Florence
0,478
Américo de Campos
0,489
Cardoso
0,504
Cosmorama
0,494
Floreal
0,535
Macaubal
0,484
Magda
0,522
Monções
0,428
Nhandeara
0,55
Parisi
0,459
Pontes Gestal
0,481
Riolândia
0,487
Sebastianópolis do Sul 0,491
Valentim Gentil
0,499
Votuporanga
0,571
Total do estado de São 0,578
Paulo
Fonte; SEADE, 2019a.

2000
0,665
0,644
0,656
0,627
0,664
0,666
0,673
0,647
0,701
0,646
0,621
0,602
0,671
0,651
0,723
0,702

2010
0,728
0,745
0,722
0,722
0,747
0,743
0,753
0,772
0,751
0,721
0,732
0,703
0,773
0,735
0,79
0,783

Esta análise é complementada pela consideração de outro indicador bastante
semelhante, o IFDM. Calculado e disponibilizado pela Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro - FIRJAN, o referido índice pode ser utilizado para acompanhamento
desenvolvimento socioeconômico brasileiro em três áreas: 1) Emprego e Renda, 2) Educação
e 3) Saúde, e utiliza-se exclusivamente de estatísticas públicas oficiais. O índice varia de 0 a
1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade5 (quadro
3).

5

[Informação extraída do site: http://publicacoes.firjan.org.br/ifdm2018/ Acesso em 18/09/2019]
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Quadro 3. Dimensões e indicadores do IFDM
Emprego e Renda
• Geração de emprego formal
• Taxa de formalização do
mercado de trabalho
• Geração de renda
• Massa salarial real no mercado
de trabalho formal
• Índice de Gini de
desigualdade de renda no
trabalho formal

Educação
• Atendimento à educação
infantil
• Abandono no ensino
fundamental
• Distorção idade-série no
ensino fundamental
• Docentes com ensino superior
no ensino fundamental
• Média de horas-aula diárias
no ensino fundamental
• Resultado do IDEB no ensino
Fundamental

Saúde
• Proporção de
atendimento
adequado de pré-natal
• Óbitos por causas mal
definidas
• Óbitos infantis por causas
evitáveis
• Internação sensível à
atenção básica (ISAB)

Fonte: Ministério do Trabalho e
Emprego

Fonte: Ministério da Educação

Fonte:
Saúde

Ministério

da

Fonte: Firjan, 2018

A tabela 37 apresenta os índices IFDM para cada município da RG de Votuporanga
no ano de 2016. Diferentemente da tabela anterior, esta trás, além do IFDM total (primeira
coluna) o índice de cada área que compõem o indicador final e o ranking estadual,
permitindo assim uma análise mais detalhada do desenvolvimento dos municípios.
Tabela 37. IFDM dos Municípios da RG de Votuporanga, 2016
Ano Base 2016

IFDM

Educação

Saúde

Emprego e Renda

Álvares Florence
Américo de Campos
Cardoso
Cosmorama
Floreal
Macaubal
Magda
Monções
Nhandeara
Parisi
Pontes Gestal
Riolândia
Sebastianópolis do Sul
Valentim Gentil
Votuporanga

0,7703
0,7369
0,6539
0,7295
0,6923
0,6651
0,696
0,8257
0,6617
0,7885
0,7943
0,7056
0,8138
0,7756
0,8478

0,9725
0,9347
0,9396
0,93
0,9942
0,8801
0,9534
0,9875
0,9439
0,99
0,9499
0,8929
1
0,9434
0,9950

0,9199
0,9245
0,7064
0,868
0,6062
0,781
0,6516
0,8192
0,6705
0,9589
0,8371
0,8231
0,7909
0,8898
0,8981

0,4186
0,3516
0,3158
0,3905
0,4765
0,367
0,4829
0,6705
0,3707
0,4167
0,5961
0,4007
0,6505
0,436
0,6504

Ranking
Estadual
286°
416°
621°
444°
554°
607°
549°
100°
612°
216°
198°
521°
138°
278°
53°

Fonte: Firjan, 2018
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A classificação do estágio de desenvolvimento de cada município é realizada
obedecendo às seguintes faixas:
•

Municípios com IFDM entre 0,0 e 0,4: baixo estágio de desenvolvimento;

•

Municípios com IFDM entre 0,4 e 0,6: desenvolvimento regular;

•

Municípios com IFDM entre 0,6 e 0,8: desenvolvimento moderado;

•

Municípios com IFDM entre 0,8 e 1,0: alto estágio de desenvolvimento.

Nesta perspectiva, Votuporanga e Sebastianópolis do Sul são os únicos municípios
na RG classificados com alto estágio de desenvolvimento, ocupando, respectivamente, as
53° e 138° posições no ranking estadual.
Em relação às áreas específicas, percebe-se que a educação é o indicador onde os
municípios estão melhor situados. Todos apresentam alto estágio de desenvolvimento em
relação a este aspecto, o que aponta para uma cobertura satisfatória da educação infantil,
baixo abandono no ensino fundamental e baixa distorção-idade série nestes municípios,
entre outros apontamentos importantes.
Em relação à saúde, Cardoso, Nhandeara, Macaubal, Sebastianópolis do Sul e Floreal
apresentam desenvolvimento moderado, enquanto os demais apresentaram alto
desenvolvimento.
O aspecto mais crítico dentre as áreas que compõem o indicador é o emprego e
renda. Nesta área, Votuporanga, Sebastianópolis e Monções são classificadas como
desenvolvimento moderado, enquanto os municípios de Cardoso, Nhandeara, Macaubal,
Cosmorama e Américo de Campos são classificados como desenvolvimento baixo. Os
demais municípios estão na faixa de desenvolvimento regular.
Esse apontamento demostra que a economia da RG, movimentada em grande parte
pela iniciativa privada, está aquém das demais áreas que compõem o indicador (saúde e
educação) conduzidas em sua maior parte por políticas públicas.
Com base nos indicadores que compõem essa área, pode-se inferir que a
informalidade do emprego, bem como a baixa geração de renda e sua desigual distribuição,
são fenômenos que justificam os baixos índices observados.
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Reforça-se essa ideia quando são comparadas as médias salariais da RG de
Votuporanga com as médias observadas na RA de S. J. do Rio Preto e no total do estado de
São Paulo (tabela 38).
Tabela 38. Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em reais correntes)
2000

2010

2017

RG de Votuporanga

519,54

1.396,45

2.285,44

RA de São José do Rio Preto

607,47

1.424,13

2.476,32

Total do Estado de São Paulo

951,03

1.979,38

3.287,67

Fonte: SEADE, 2019a.

Em todos os anos analisados, as médias salariais da RG estão um pouco abaixo da
RA, e bastante abaixo da média estadual. Além disso, a movimentação ao longo do período,
não dá indício de alteração desse cenário.
Conclui-se, portanto, pela análise desses indicadores, que a qualidade de vida de em
Votuporanga e sua RG vem melhorando nas últimas décadas. Essa melhora é conduzida,
sobretudo pela evolução das políticas públicas de educação, responsáveis por garantir maior
e melhor acesso ao conhecimento na idade adequada, bem como das políticas de saúde,
responsáveis pela maior expectativa de vida do munícipe ao nascer.

2.3.4. Valor Adicionado e emprego
Este item buscar concluir a leitura econômica de Votuporanga no seu contexto
regional. Para tanto, é exposto inicialmente o gráfico 11, onde o VA de Votuporanga é
comparado à soma dos VAs nos demais municípios da RG. Os dados são apresentados para
os anos de 2002, 2010 e 2016.
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Gráfico 11. VA (em mil reais correntes) na RG de Votuporanga
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Fonte: Autores a partir dos dados de SEADE, 2019a.

Em 2002, nota-se que a economia de Votuporanga era, sozinha, superior à soma das
economias dos demais municípios da RG, ou seja, o conjunto das atividades localizadas em
Votuporanga eram capazes de adicionar maior valor aos seus bens e serviços produzidos
que o conjunto das atividades econômicas localizadas nos demais municípios. Votuporanga
concentrava 55,2% de todo valor adicionado na RG.
Entre 2002 e 2010 nota-se a diminuição da representatividade de Votuporanga no
conjunto da RG. Num cenário de evidente crescimento econômico tanto em Votuporanga
quanto dos demais municípios, o VA concentrado no município passa a responder por 48,1%
do total.
Entre 2010 e 2016 essa movimentação acentua-se. O VA de Votuporanga passa a
representar 47,7% do valor adicionado pelo conjunto das atividades econômicas na RG.
Essa

movimentação

econômica

dentro

da

RG

confirma

o

processo

de

desconcentração econômica assistido também dentro a da RA, na qual o reforço da
economia dos pequenos municípios, liderado sobretudo pela industrialização, fica evidente.
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No entanto, quando se analisa a evolução dos empregos formais em cada um dos
recortes utilizados, a desconcentração ocorre apenas no primeiro período, 2002 -2010, como
pode observado no gráfico abaixo.
Gráfico 12. Evolução dos empregos formais na RG de Votuporanga
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Fonte: Autores a partir dos dados de SEADE, 2019a.

Em

2002,

os

estabelecimentos

econômicos

localizados

em

Votuporanga

concentravam 60,8% de todos os empregos formais da RG. Em 2010 essa concentração
diminui para 51,7%. No entanto, em 2016 a concentração sobe para praticamente 56%.
O último período demostra então, que nos demais municípios da RG as atividades
econômicas conseguiram aumentar sua geração de valor ao passo que diminuíram
relativamente o número de empregos formais para tanto.
Confirma esse apontamento o VA por cada emprego formal em 2016. Em
Votuporanga, cada emprego respondeu por aproximadamente 103 mil reais do VA,
enquanto na soma dos demais municípios da RG esse número foi superior a 143 mil reais.
Como a média salarial em Votuporanga foi praticamente a mesma que aquela
observada neste conjunto de municípios (cerca de 2.150 reais), afere-se que as empresas
localizadas em Votuporanga comprometem maior parte de seu VA com remunerações
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salariais, enquanto aquelas localizadas nos demais municípios destinam maior parte de seu
VA a outros tipos de remunerações.

2.4. O MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Os tópicos que constituem este item foram elaborados com base nas informações
coletadas pelo IBGE durante a realização do Censo Demográfico de 2010. Trata-se, portanto,
de um retrato da realidade socioespacial do município naquele ano.
Passada quase uma década, é inegável que realidade atual do município esteja
diferente. No entanto, trabalhar com os dados possíveis no momento, ainda que
desatualizados, foi a única solução tangível para a realização da leitura que compõem essa
parte do diagnóstico.
Mitiga essa defasagem temporal o fato de que o espaço, e a sociedade que nele
habita, tendem a manter suas características estruturantes ao longo do tempo. Como afirma
Santos (2009), o processo social, entendido como o processo de produção do espaço, está
sempre deixando heranças que acabam condicionando as etapas subsequentes. E ainda que
o processo social envolva uma constante redistribuição dos seus fatores, como a densidade
e a distribuição da população, essa redistribuição não é indiferente às condições
preexistentes.
Assim, as realidades de 2010 aqui expostas fornecerão o panorama sobre o qual a
sociedade votuporanguense evoluiu durante esta década, culminado na nova distribuição
populacional que só poderá ser aferida, de modo preciso, no novo Censo Demográfico de
2020.
Antes das análises, ressalta-se em que em todos os mapas estão diferenciadas as ruas
existentes até 2010, daquelas produzidas após esse ano. O intuito é expor que parte
relevante do que antes eram áreas periurbanas6 ou rurais, hoje são áreas urbanas e

6

Periurbanas são áreas onde, independente do contexto analisado, três elementos fundamentais
podem ser observados: o papel de intermediação dessas áreas em relação aos fluxos urbano-rurais; as suas
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comportam pessoas e construções que não compunham a realidade captada pelo Censo de
2010.
Três temas serão tratados neste item: distribuição etária da população; distribuição
de renda e o índice paulista de vulnerabilidade social – IPVS.

2.4.1. Distribuição Etária da População
Este item analisa a distribuição etária da população a partir de três grandes
agrupamentos: Crianças e Jovens de 0 a 19 anos, Adultos de 20 a 59 anos, e Idosos de 60
anos e mais. Foi gerado um mapa para cada um desses grupos, e suas legendas fazem
referência ao número absoluto de pessoas daquela faixa etária que residiam nos domicílios
localizados nos recortes censitários7 adotados pelo IBGE em 2010.
Para subsidiar a análise da distribuição populacional sob a perspectiva etária, faz-se
necessário primeiramente uma breve discussão sobre a população total residente nos
recortes censitários. A figura 5 ilustra essa distribuição.

características transicionais; além dos conflitos e oportunidades concernentes ensejados por suas
características distintas (Pereira, 2013).
7
O setor censitário é a unidade territorial de controle cadastral da coleta, constituída por áreas
contíguas, respeitando-se os limites da divisão político-administrativa, dos quadros urbano e rural legal e de
outras estruturas territoriais de interesse, além dos parâmetros de dimensão mais adequados à operação de
coleta [Informação extraída do site https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/notas_metodologicas.html?loc=0
Acesso em 27/09/2019].
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Figura 5. Mapa da Distribuição da População Total. Votuporanga

Fonte: Autores com base nos dados do IBGE, 2010

Conhecer os setores censitários mais e menos povoados pode evitar interpretações
equivocadas a respeito da disposição dos grupos etários. Por exemplo, se em um setor a
concentração da população total é maior, é natural que a concentração de adultos também
seja maior, já que esse é o grupo etário mais amplo nas faixas estabelecidas nessa análise.
De maneira geral, percebe-se que os maiores setores censitários urbanos se
localizavam na região periférica do município. Pela amplitude, é natural que esses setores
abrigavam mais residentes que os menores, implicando numa densidade demográfica
maior.
Esse aspecto será levado em consideração nas análises da distribuição dos grupos
etários que se seguem.
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A disposição do primeiro grupo etário pelo território municipal pode ser observada
na figura abaixo.
Figura 6. Mapa da Distribuição das Crianças e Jovens de 0 a 19 anos. Votuporanga, IBGE –
2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

De maneira geral, percebe-se claramente que a região central do município e seu
entorno imediato era a menos representativa para este grupo etário. Todos os setores
censitários urbanos que comportavam entre 21 e 122 crianças e jovens (menor classificação
da legenda) localizavam-se nessas áreas.
Em contrapartida, as áreas periféricas de todas das demais regiões do município
(norte, sul, leste e oeste) concentravam em maior medida a população jovem em 2010. Os
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setores censitários mais expressivos para essa população, onde residiam mais de 325
crianças e jovens, localizavam-se praticamente todos nos extremos da cidade.
Merece destaque o setor localizado no extremo sul do município (Parque Santa Felícia
e arredores), que apesar de ainda não dispor de boa parte das ruas existentes atualmente,
era o setor mais povoado tanto em relação a população total, quanto em relação à
população jovem, concentrando entre 426 e 527 crianças e jovens.
O fato de o setor, em 2010, ainda não contar com parte considerável do arruamento
existente hoje, é um provável indicativo de que sua densidade populacional se manteve
elevada até os dias de hoje. Provavelmente o setor será desmembrado para a realização do
próximo Censo Demográfico.
Também chama a atenção a concentração de crianças e jovens no Jardim Pró-Povo,
região norte, que já possuía todo a arruamento existente atualmente.
Já a localização de adultos entre 20 e 59 anos pode ser observada na figura 7.
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Figura 7. Mapa da Distribuição de adultos de 20 a 59 anos. Votuporanga, IBGE – 2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

Ressalta-se inicialmente que, por abranger uma faixa etária mais ampla, o número de
pessoas que compõem cada nível da legenda é maior para esse grupo populacional que o
anterior.
Nota-se que a distribuição espacial dos adultos é mais homogênea que a de crianças
e jovens. No entanto, percebesse ainda maior concentração dessa população nas áreas mais
periféricas da cidade do que na região central, seguindo a distribuição da população total.
Por fim, a figura 8 apresenta a distribuição da população idosa no município em 2010.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

112

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 8. Mapa da Distribuição de idosos de 60 anos e mais. Votuporanga, IBGE - 2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

O número de pessoas que compõem cada nível da legenda é menor para esse grupo
populacional que os dois grupos anteriores, realidade que será gradativamente alterada nos
próximos censos devido o acelerado processo de envelhecimento da população do
município, fenômeno já detectado durante a leitura do contexto regional.
Nota-se, primeiramente, que a distribuição espacial da população idosa destoa
significativamente da distribuição da população total, concentrando-se, sobretudo, nas
regiões central e leste do município.
Por outro lado, as regiões norte e oeste é onde residiam, relativamente, menos idosos
em 2010.
Chama atenção também, o fato de o setor censitário mais expressivo para população
total, jovem e adulta (Parque Santa Felícia e arredores) concentrar poucos idosos: entre 92
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e 135 pessoas com 60 anos e mais. Indicativo de que se tratava de uma área
predominantemente povoada por população jovem naquele ano.

2.4.2. Distribuição Espacial da Renda
Este item analisa as condições econômicas da população votuporanguense nos
recortes censitários no ano de 2010. Para tanto, o indicador utilizado é rendimento domiciliar

per capita. Para a composição deste indicador, soma-se os rendimentos habituais mensais
de todas as pessoas com remuneração do domicílio (considera-se todas as remunerações
monetárias informadas, independente se oriundas do trabalho formal ou informal) e dividese pelo total de moradores. O valor de referência, salário mínimo de 2010, é de R$ 510,00.
Foram estabelecidas cinco faixas de rendimento e gerado um mapa para cada uma.
As faixas seguem o agrupamento utilizado pela Fundação Seade a partir da apuração dos
dados captados pelo Censo Demográfico do IBGE. Dentro de cada setor censitário, o número
representa a quantidade absoluta de domicílios que se enquadram na faixa de renda per

capita tratada no mapa; os níveis da legenda representam esse quantitativo.
Na figura 9, mostra a distribuição espacial dos domicílios que declararam ao Censo
Demográfico de 2010 possuir renda per capita igual a zero. Ou seja, a pessoa que respondeu
à pesquisa afirmava que, dentre os moradores do domicílio, ninguém obtinha qualquer tipo
de rendimento mensal naquele período.
Antes da interpretação dos dados, é importante salientar que os resultados do Censo,
assim como de qualquer pesquisa demográfica, podem conter erros metodológicos
geradores de distorções interpretativas.
Segundo Souza (2015), existem fortes suspeitas de que durante o Censo de 2010, a
opção “não tem rendimento” pode ter servido, em um número significativo de situações,
como alternativa para a categoria “ignorado’”, que deveria ser utilizada apenas quando o
entrevistado se recusa ou não sabe responder à pergunta. Paralelamente, o mesmo autor
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afirma que ao analisar outros resultados relacionados às pessoas com renda per capita igual
a zero, verifica-se que parte significativa delas não tinham perfil de pobreza.
Assim, alguns números apresentados para domicílios com renda per capita igual a
zero, podem estar dentro de uma possível margem de erro, o que de forma alguma minora
a importância dos dados apresentados.
Figura 9. Mapa dos Domicílios sem Renda per capita. Votuporanga, SEADE – 2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

Postas essas considerações, percebe-se a concentração de domicílios (entre 17 e 20)
com renda per capita igual a zero em três áreas do município.
A primeira, localizada a sudoeste, era um setor censitário que abrangia o Jardim das
Palmeiras I, loteamento com características de interesse social e com trechos ocupados
irregularmente (construções sobre o Emissário e Área de Preservação Permanente na Rua
Alvim Algarve, irregularidades até hoje existentes).
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A segunda área, composta por dois setores censitários localizados a leste do
município, Loteamentos São Cosme e São Damião, comportavam áreas de ocupação
irregular atualmente solucionadas através da criação de conjuntos habitacionais regulares e
remoção de famílias.
A terceira área trata-se do Distrito de Simonsen, com 18 domicílios que declararam

renda per capita igual a zero e que também comportava ocupações irregulares em 2010.
Outros dois setores censitários apresentavam ocupações irregulares em 2010 e
domicílios com renda per capita igual a zero. Um deles, localizado ao sul, abrangia as
ocupações irregulares da Rua Olímpio Fomenton, com 5 famílias enquadradas nessa faixa
de rendimento. O segundo setor, localizado a nordeste (Região do Jardim Pró-Povo)
comportavam 7 domicílios com renda per capita igual a zero. Nota-se até hoje a presença
de ocupações irregulares no local.
Em todos esses setores censitários, o rendimento declarado provavelmente estava
associado à presença de domicílios irregulares, produto de ocupações ilegais e habitados
por moradores em condições econômicas limitantes.
Nos demais setores censitários que registraram quantidade significativa de domicílios
sem rendimentos, não se notava, em 2010, presença de ocupações irregulares ou aspectos
urbanísticos associados a condição de pobreza.
De qualquer forma, esse primeiro mapa já começa a traçar o perfil geral da
distribuição da renda no município, indicando onde se localizava a população mais e menos
limitada pelas condições econômicas.
Esse traçado geral é confirmado pelos mapas (figuras 10 e 11) que expõem,
respectivamente, os domicílios com rendimentos até 1/8 de salário mínimo (equivalente a
R$63,75 por morador) e entre 1/8 e ½ salário mínimo (entre R$ 63,75 e R$ 255,00 por
morador).
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Figura 10. Mapa dos Domicílios com renda per capita até 1/8 de salário mínimo.
Votuporanga, SEADE - 2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.
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Figura 11. Mapa dos Domicílios com renda per capita de 1/8 a 1/2 salário mínimo.
Votuporanga, SEADE - 2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

A parcela da população com maior limitação econômica, continuava a se concentrar
no extremo sudoeste do município, nos Loteamentos São Cosme e Damião, e na região
nordeste, que abrange o Jardim Pró-Povo e proximidades.
Paralelamente, a região central da cidade foi inexpressiva em relação à quantidade
de domicílios enquadrados nas três faixas de rendimento até aqui expostas.
Considerando o município como um todo, domicílios com renda per capita de 1/8 a
1/2 salário mínimo são os mais representativos dentre as três faixas mapeadas; indicando
que os baixos rendimentos eram mais notórios que os casos de pobreza acentuada em 2010.
Outro fato que merece destaque, é que os de domicílios rurais começaram a se
destacar também nesta última faixa de rendimento de (1/8 a 1/2 salário mínimo). Os setores
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censitários que englobam as propriedades rurais localizadas a sudeste do município (Bacias
Piedade, Prata, Cana Reino, Cachoeirinha e montante da Bacia do Marinheirinho) são os mais
expressivos, com destaque para o setor que envolve a Bacia Cachoeirinha.
Já os domicílios com rendimentos de ½ a 2 de salários mínimos (entre R$ 255,00 e
R$ 1.020,00 por morador) e acima de 2 salários mínimos (mais R$ 1.020,00 por morador);
estão expostos, respectivamente, nos mapas das figuras 12 e 13, respectivamente.
Essas faixas de rendimento apresenta os locais de moradia da população, em tese,
menos limitada pelo fator econômico.
Figura 12. Mapa dos Domicílios com renda per capita de 1/2 a 2 salários mínimos.
Votuporanga, IBGE - 2010

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

A figura 12 demonstra que, dentre todas as faixas de rendimento estabelecidas nesta
análise, o maior número de domicílios do município abriga pessoas com rendimento entre
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1/2 e 2 salários mínimos. Por se tratar de uma faixa bastante ampla, é natural que ela seja a
mais expressiva. No entanto, a partir desse resultado, é possível aferir que a situação da
maior parte da população do município não estava sob forte limitação econômica imposta
pelo seu rendimento habitual em 2010.
No perímetro urbano, nota-se forte concentração de residências com esse
rendimento na região norte da cidade, na região sudoeste (que mescla, portanto, domicílios
com rendimentos díspares) e na região sudeste. A região central mais restrita, apresenta
baixa quantidade de domicílios nessa faixa de rendimento.
Na região rural, todos os setores censitários apresentam a mesma representatividade
nesta faixa de rendimento, com leve destaque para a região a montante da Bacia do
Marinheirinho.
A última faixa de rendimento tratada no mapa da figura 13, permite a visualização
espacial da população menos limitada economicamente no município.
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Figura 13. Mapa dos Domicílios com renda per capita acima de 2 salários mínimos.
Votuporanga, SEADE – 2010.

Fonte: Autores com base nos dados SEADE, 2019a.

As áreas com maiores indícios de pobreza identificadas anteriormente são,
naturalmente, menos expressivas nesta faixa de rendimento.
Em contrapartida, destaca-se a região central mais restrita. Os setores censitários
desta área, que nas análises anteriores foram pouco expressivos, concentram grande parte
dos domicílios ocupados por moradores com os maiores rendimentos mensais.
Também se destaca o setor censitário latitudinal localizado no extremo sul da malha
urbana. Este, também pouco expressivo nas análises anteriores, é composto em sua maioria
por domicílios com alto rendimento per capita. Explicação possível para o fato, é a
localização de um condomínio residencial fechado.
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2.4.3. Índice paulista de Vulnerabilidade Social
Criado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em parceria com a
Fundação Seade, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, é um índice que procura
mensurar a desigualdade socioeconômica que acompanha o crescimento de diferentes
cidades do estado.
Elaborado com base nas informações do Censo Demográfico do IBGE, a última edição
do IPVS também se remete ao ano de 2010. Nesta, 11 (onze) indicadores são relacionados
e, partir da metodologia utilizada, cada setor censitário é enquadrado em um nível de
vulnerabilidade que varia desde baixíssimo (o que significa presença predominante de
famílias pouco vulneráveis) até muito alto (muitas famílias com sinais de vulnerabilidade).
Os indicadores utilizados neste estudo propõem a estruturação de um entendimento
que:
(...) partindo da compreensão de que a vulnerabilidade social decorre de
fenômenos diversos, com causas e consequências distintas, obtém-se uma
visão mais abrangente das condições de vida e dos riscos sociais que atingem
os vários segmentos populacionais, bem como das possibilidades de sua
superação ou minimização. Nessa perspectiva, é no confronto entre as
características individuais e familiares – ciclo de vida, tipo de arranjo familiar,
escolaridade, renda corrente, formas de inserção no mercado de trabalho e
condições de saúde – e suas possibilidades de desfrute dos bens e serviços
ofertados pelo Estado, sociedade e mercado que se definem suas efetivas
condições de vida e possibilidades de mobilidade social. [Extraído do site:
http://produtos.seade.gov.br/projetos/ipvs/ Acesso em 30/09/2019]

A tabela 39 apresenta os indicadores utilizados pelo IPVS para o município de
Votuporanga em 2010.
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Tabela 39. Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS.
Votuporanga. 2010
IPVS
Indicadores

Total

População (nº abs.)

Baixíssima

Muito
Baixa

Baixa

Média

Alta

84.466

1.221

51.501

11.466

15.155

5.123

População (%)

100,0

1,4

61,0

13,6

17,9

6,1

Domicílios particulares

29.101

460

18.150

3.867

4.996

1.628

2,9

2,7

2,8

3,0

3,0

3,1

2.342

5.813

2.639

2.114

1.466

1.270

807

2.190

931

714

483

403

1,7

0,7

0,8

1,5

3,8

5,1

10,2

3,0

6,9

10,0

18,1

25,1

958

2.044

1.118

761

542

474

11,2

24,0

9,4

18,7

9,2

16,6

12,2

12,6

10,2

17,5

13,0

19,5

94,3

99,1

96,0

95,6

88,3

89,9

49

52

50

43

48

44

6,4

3,8

5,5

8,3

7,2

9,5

Número médio de pessoas por
domicílio
Renda domiciliar nominal média
(em reais de agosto de 2010)
Renda domiciliar per capita (em
reais de agosto de 2010)
Domicílios com renda per capita
de até um quarto do salário
mínimo (%)
Domicílios com renda per capita
de até meio salário mínimo (%)
Renda média das mulheres
responsáveis pelo domicílio (em
reais de agosto de 2010)
Mulheres
responsáveis
com
menos de 30 anos (%)
Responsáveis com menos de 30
anos (%)
Responsáveis
pelo
domicílio
alfabetizados (%)
Idade média do responsável pelo
domicílio (em anos)
Crianças com menos de 6 anos no
total de residentes (%)

Nota: Foram excluídos os setores censitários com menos de 50 domicílios particulares permanentes.

Fonte: SEADE, 2019c.

Nota-se que, de maneira geral, quanto maior a vulnerabilidade, maiores são: o
número médio de pessoas por domicílio; e a proporção de crianças menores de 6 anos na
composição familiar. Em contrapartida, menores são: a renda domiciliar nominal média; a
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renda per capita; a idade média do responsável pelo domicílio e a proporção dos
responsáveis alfabetizados.
Com base nesses indicadores, o índice geral demostra que a maior parte da
população votuporanguense (52.501 pessoas, o que correspondia a 61% da população total
naquele ano), apresentava características muito baixa de vulnerabilidade social em 2010.
Por outro lado, 15.155 pessoas (17,9% do total) apresentavam vulnerabilidade média,
e 5.123 (6,1% do total) vulnerabilidade alta.
O Gráfico 13, compara os percentuais de cada grupo na composição da população
total de estado de São Paulo e Votuporanga.
Gráfico 13: Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade
Social – IPVS. Estado de São Paulo e Votuporanga, SEADE – 2010.

Fonte: SEADE, 2019c.

Neste comparativo, dois aspectos positivos devem ser salientados. Primeiro que a
proporção de pessoas com vulnerabilidade muito baixa é bastante superior em Votuporanga
que no total do estado. E segundo que não foram identificados setores com vulnerabilidade
muito alta no município, enquanto no total do estado, 4,4% da população foi classificada
neste grupo.
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Paralelamente, o grupo de baixíssima vulnerabilidade é mais expressivo no total do
estado que em Votuporanga; números que apontam que a desigualdade socioeconômica é
mais acentuada no estado que no município.
A figura 14 apresenta os resultados de vulnerabilidade obtidos para cada setor
censitário de Votuporanga no ano de 2010.
Figura 14. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS por Setor Censitário. Votuporanga.
2010

Fonte: Autores com base nos dados do SEADE, 2019c.

Seguindo os padrões de distribuição de renda (variável com peso relevante na
composição do IPVS), nota-se que a população mais vulnerável em 2010 habitava,
sobretudo, a região sudoeste do município. Nos extremos dessa região localizavam-se os
setores censitários com predominância de população com alta vulnerabilidade, e contíguo
a eles, em direção ao centro, estavam setores com média e baixa vulnerabilidade.
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Na

região

norte,

a

maior

parte

dos

setores

censitários

apresentavam,

predominantemente, população e com média e baixa vulnerabilidade.
A leste do município, se destacam os Loteamentos São Cosme e São Damião com
muitos habitantes apresentando média vulnerabilidade.
Verifica-se então, em 2010, que o espaço periférico era ocupado pela população mais
vulnerável, enquanto as áreas centrais eram ocupadas por pessoas com vulnerabilidade
muito baixa ou baixíssima. Modelo de ocupação do espaço urbano que não destoa daquele
observado na maior parte das cidades brasileiras.
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3. LEITURA TÉCNICA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL:
MORFOLOGIA DO TERRITÓRIO
3.1. MORFOLOGIA DO TERRITÓRIO RURAL
Esta análise foi elaborada com base em informações obtidas no Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – PMDRS, finalizado em 2018 e em vigência até 2021. O
PMDRS expõe importantes características do território rural e traça metas de
desenvolvimento para as cadeias produtivas do município eleitas como prioritárias pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, sendo elas: leite, seringueira,
fruticultura (Laranja), Olericultura e Apicultura.
Também constitui esse diagnóstico análises elaboradas pelas sedes regionais da
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS, e da Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios - APTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo8, além de análises realizadas pela própria Equipe PDP.

3.1.1. Estrutura Fundiária
Este item tem por objetivo analisar a situação atual da divisão das terras rurais do
município, bem como sua evolução entre 2008 e 2018.
A unidade territorial utilizada na análise é a Unidade de Produção Agrícola – UPA.
Esta é a unidade básica utilizada pela CDRS na execução de seu censo agropecuário.
Uma UPA é definida como: a) conjunto de propriedades agrícolas contíguas
e pertencente ao (s) mesmo (s) proprietário (s); b) localizadas inteiramente
dentro de um mesmo município, inclusive dentro do perímetro urbano; c)
com área total igual ou superior a 0,1ha; d) não destinada exclusivamente

8

As colaborações dos referidos órgãos se deram a partir de questionários orientadores.
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para lazer”. [Informação extraída do site: http://www.cati.sp.gov.br Acesso em
02/10/2019].

Orientam, inicialmente, essa análise os dados apresentados na tabela 40, extraídos do
PMDRS. As informações dizem respeito à quantidade, dimensão e área ocupada pelas UPAs
presentes no território municipal nos anos de 2008 e 2018.
Tabela 40: Evolução da Estrutura Fundiária. 2008 -2018.
Extrato
(hectares)
0 – 10
10 – 20
20 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 500
500 – 1000
1000 – 2000
Totais

UPAs
2008
Nº
435
195
232
89
66
22
5
1
1.045

%
41,63
18,66
22,20
8,50
6,32
2,11
0,48
0,10
100

Área Total
2018

Nº
551
205
237
85
56
22
6
1.162

%
47,28
17,69
20,45
7,33
4,83
1,9
0,52
-

2008
ha
2.290,50
2.841,20
7.362,40
6.193,80
9.112,40
6.862,90
2.944,90
1.118,00
38.726,10

%
5,92
7,34
19,01
15,99
23,53
17,72
7,60
2,89

2018
ha
2.689,50
3.001,10
7.568,10
5.996,30
7.781,50
6.968,80
3.779,80
37.785,10

%
7,12
7,94
20,03
15,87
20,03
18,44
10,00
-

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (2018 – 2021). Votuporanga, 2017.

A comparação temporal de uma década permite observar os principais e mais
recentes processos que influenciaram na estruturação fundiária do município. Dentre esses
processos, destaca-se inicialmente o aumento expressivo das menores UPAs (até 10 ha).
Entre os dois anos analisados, 116 novas unidades deste extrato passaram a existir no
município. Em 2008, essas pequenas unidades correspondiam a 41,63% do total de
propriedades e ocupavam 5,92% de todo o espaço de produção agrícola do município. Em
2018 esses percentuais sobem respectivamente para 47,28% e 7,2%.
Segundo a CDRS, essa foi a mais notável alteração da estrutura fundiária observada
no período, tendo sido ocasionada, principalmente, por desmembramentos de propriedades
maiores em função de partilhas familiares ou outras formas de negócios, como venda
fracionada. Estas novas propriedades tiveram origem em unidades que compunham os
extratos entre 50 e 100 ha e entre 100 e 200 ha.
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Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, as
propriedades rurais são assim classificadas:
•

Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal;

•

Pequena Propriedade - o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4
(quatro) módulos fiscais;

•

Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15
(quinze) módulos fiscais;

•

Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos
fiscais.

Considerando que o módulo fiscal em Votuporanga corresponde a 24 hectares, os
dois primeiros extratos da tabela podem ser enquadrados, aproximadamente, como os
minifúndios existentes no município. Entre o período analisado, essas UPAs aumentaram em
número absoluto e cobertura territorial. Em 2008, elas correspondiam a 60,3% total de
propriedades e cobriam e 13,3% do espaço agrícola do município. Em 2018 esses números
aumentam respetivamente para 65% e 15%.
Já as pequenas propriedades (entre 24 e 96 hectares), que correspondem
aproximadamente a soma do terceiro e quarto extrato da tabela (entre 20 e 100 hectares),
regrediram levemente em relação a representatividade no total de propriedades: eram
30,7% do total em 2008 e passaram a ser 27,7% em 2018. O espaço ocupado por elas
manteve-se praticamente o mesmo durante o período, em torno de 35% espaço agrícola do
município.
As médias propriedades (entre 96 e 360 hectares) e as grandes (superior a 360
hectares) não podem ser analisadas isoladamente a partir dos extratos estabelecidos na
tabela 40.
Porém, ao analisar os extratos nos quais se enquadram as propriedades entre 100 e
500 hectares (que compreendem todas as propriedades médias e parte das grandes) notase que essas reduziram tanto sua participação no total de propriedades (de 8,43% em 2008
para 6,73% em 2018) quanto sua área de cobertura (de 41,25% para 38,47%).
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Já as propriedades superiores a 500 hectares (todas enquadradas como grandes
propriedades) eram 0,58% do total de propriedades em 2008, percentual que praticamente
manteve-se estável em 2018. A área coberta por elas também pouco se alterou, fincando
em torno de 10% do espaço agrícola municipal nos dois anos analisados. Destaca-se que,
em 2008, havia apenas 1 propriedade com mais de 1.000 hectares no município. Já em 2018
não se observou propriedade com esta dimensão, indicando que aquela existente em 2008
foi desmembrada.
No mapa da figura 15 (mapa anex0 12), elaborado a partir das informações do
Cadastro Ambiental Rural – CAR9 de janeiro de 2019, pode ser observada a disposição
espacial das propriedades rurais segundo os extratos até aqui utilizados. Todavia, ressaltase que existem divergências entre o número de propriedades apresentadas no CAR e o
número de UPAs apresentados na tabela 40. Essa discrepância decorre do fato de que nem
todas as propriedades do município realizaram o cadastro junto ao CAR, gerando “buracos”
no mapa analisado.

9

Trata-se de um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis
rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às
Áreas de Preservação Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de florestas e
demais formas de vegetação nativa, e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (extraído do site:
http://www.car.gov.br/#/sobre).
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Figura 15. Mapa da Estrutura Fundiária da região rural (anexo 12)

Fonte: Autores

De maneira geral, percebe-se que a maior parte dos minifúndios e das pequenas
propriedades se localizam a noroeste e leste do perímetro urbano, sobretudo na Bacia do
Marinheirinho, tanto a montante quanto a jusante.
As médias e grandes propriedades concentram-se a sul do território municipal.
Pela comparação entre 2008 e 2018, percebe-se que estrutura fundiária do município
vem sendo fragmentada, processo que, todavia, nem sempre foi realizado de maneira legal,
tendo em vista o tamanho mínimo permitido juridicamente ao imóvel rural para que ele
continue a exercer sua função social.
Segundo o Estatuto da Terra (lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964) artigo 65, “O

imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de
propriedade rural”.
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O Decreto nº 55.891, de 31 de março de 1965, em seu artigo 11, traz que “o módulo
rural, tem como finalidade primordial estabelecer uma unidade de medida que exprima a
interdependência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis rurais e a forma e
condições do seu aproveitamento econômico”.
O módulo de propriedade rural, por sua vez, corresponde à Fração Mínima de
Parcelamento – FMP. Para fins de transmissão a qualquer título do imóvel rural, a área
remanescente do parcelamento não poderá ser inferior à FMP estabelecida.
Segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural, criado pela Lei nº 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, a FMP em Votuporanga é de 2 hectares10, ou seja, nenhum imóvel rural
pode ser parcelado em dimensões inferiores a essa.
Identifica-se, no entanto, a execução costumeira de parcelamentos inferiores a 2 ha
na área rural do município. Além da questão da dimensão, esse parcelamento é realizado
visando fins não agrícolas, ou seja, os imóveis parcelados não se destinam à algum tipo de
produção, mas a fins estritamente habitacionais ou recreativos, que deveriam ser dados,
prioritariamente, à terra localizada dentro do perímetro urbano.
Com ajuda da CDRS, foi possível identificar e mapear os imóveis rurais parcelados
ilegalmente no município. Esses imóveis, que aglomerados são denominados como
“Chácaras”, são apresentados no mapa da figura 16 (mapa anexo 14).

10

Apesar da referida Lei ter sido criada em 1972, o referido Sistema teve sua atualização mais recente
realizada no ano de 2013, e está disponível no site: http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/regularizacaofundiaria/indices-cadastrais
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Figura 16. Mapa das Loteamentos Clandestinos (anexo 14)

Fonte: Autores

Nota-se a presença de 15 Chácaras nessa situação na região rural do município,
praticamente todas localizados próximos ao perímetro urbano e a alguma estrada rural.
Conclui-se então, pela movimentação recente observada na estrutura fundiária do
município, que a fragmentação da propriedade rural é uma tendência, e esta tem
consequências tanto positivas quanto negativas.
Como aspecto positivo, pode-se destacar que a desconcentração fundiária vem
possibilitando acesso à terra rural a mais proprietários. Em tese, isso reforçaria a prática da
agricultura familiar voltada à produção de gêneros alimentícios, o que pode ser um meio de
garantir a segurança alimentar do município. Ao mesmo tempo, a fragmentação pode
funcionar como contraponto aos aspectos negativos da concentração fundiária, uma vez
que as grandes propriedades normalmente estão voltadas à especulação imobiliária ou à
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produção de gêneros muitas vezes não alimentícios, vinculados a cadeias produtivas não
locais.
A APTA traz importante análise sobre a situação da produção agrícola desenvolvida
em pequenas propriedades, ao afirmar que as principais dificuldades encontradas pelos
produtores decorrem de seu baixo nível de organização em associações e da fraca
participação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR. Desse modo, o
agricultor, principalmente o da agricultura familiar, acaba por enfrentar um mercado muito
competitivo sem um planejamento adequado que o oriente, racionalmente, nas decisões
sobre produção e aquisição de insumos. A organização do pequeno produtor em
associações, vinculada à maior participação no CMDR, traria grande impacto na qualidade
do alimento produzido, na remuneração do agricultor e no desenvolvimento sustentável.
Isso poderia conduzir a produção e processamento local de alimentos para abastecimento
da cidade e região, gerando emprego, renda e maior circulação de capital no município.
Por outro lado, como aspecto negativo, a fragmentação da estrutura fundiária vem
dando usos não agrícolas ao solo rural do município, como observado a partir dos
parcelamentos clandestinos. Assim, além de ilegal, a propriedade rural deixa de cumprir sua
função social como estabelecido no artigo 186 da Constituição Federal.
Outro fenômeno vinculado a fragmentação da estrutura fundiária e que pode ter
consequências negativas se não monitorado é o aumento vigoroso do número de poços
artesianos na zona rural: 43,07% entre 2008 e 2018 segundo dados do PMDRS.
Segundo a CDRS, parte desse aumento ocorreu em função do aumento do número
das propriedades rurais do município. O aumento da disponibilidade de empresas que
prestam serviço de perfuração e a demanda crescente por água potável de qualidade, não
só para abastecimento doméstico em residências rurais, mas também para atividades
produtivas,

também

justificam

o

aumento.

Paralelamente,

muitas

propriedades

providenciaram a restauração de matas ciliares, isolando estas áreas de preservação
permanente com cercas, o que impossibilitou o acesso do gado aos córregos e nascentes,
assim alguns proprietários perfuraram poços principalmente para dessedentação animal.
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3.1.2. Uso do solo agrícola
As análises que se seguem foram elaboradas com ajuda primordial da CDRS, que
através de seu Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agrícola – LUPA,
forneceu as informações mais atualizadas possíveis a respeito dos cultivos que ocupam o
solo agrícola do município.
Os cultivos foram agrupados nas cinco sub-bacias hidrográficas11 onde se localiza o
território municipal. Para cada uma delas segue uma análise, destacando os cultivos
dominantes bem como a área ocupada por eles (figura 17; mapa anexo 15)

11

Sub-bacia Hidrográfica é uma extensão de terra onde estão localizadas as propriedades rurais,
ocupando áreas de baixada, encostas e coxilhas ou morros. Toda a propriedade rural está dentro de uma subbacia. O limite entre as sub-bacias é formado pelos pontos mais altos da paisagem, conhecidos como divisores
de
água.
(extraído
do
site:
http://www.institutosouzacruz.org.br/groupms/sites/INS_8BFK5Y.nsf/vwPagesWebLive/DO8RANF5?opendoc
ument).
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Figura 17. Mapa do Uso do solo agrícola por bacia hidrográfica do território municipal. (anexo 15)

Bacia Marinheirinho

Bacia Piedade

Bacia Cachoeirinha

Bacia Cana Reino
Bacia Prata

Fonte: Autores
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3.1.2.1. Cachoeirinha
Esta é a sub-bacia com maior área de produção agrícola no município, apresentando
atualmente 9.843,9 hectares ocupados por algum cultivo. Deste total, 52,7% (o equivalente
a 5.090,60 hectares) é ocupado por lavouras de cana-de-açúcar com finalidade industrial.
Esse cultivo está distribuído em 48 UPAs.
O segundo cultivo mais expressivo é o de Braquiária, capim formador de pastagens
voltadas a alimentação de gado. Esse cultivo cobre 37,1% do solo agricultado (o equivalente
a 3.653,50 hectares) e está presente em 205 UPAs.
Ao comparar essas duas culturas, nota-se que a Cana-de-açúcar ocupa mais área em
menos propriedades, indicando que se trata de um cultivo preferencialmente desenvolvido
em unidade de produção maiores. Enquanto a Braquiária, também ocupando área notável
do espaço agrícola, está pulverizada em grande parte das UPAs.
Aproximadamente, levando em consideração dados do CAR, existem 230
propriedades rurais nesta sub-bacia. Sendo assim, observa-se pastagens de Braquiária em
quase 90% das propriedades; e Cana-de-açúcar com finalidade industrial em 20%.
As outras culturas mais expressivas são a Seringueira, ocupando 6,2% do solo
agricultado, o Eucalipto, que ocupa 1,75%, e o Milho Safra, ocupando 1,25%.
Somados, esses 5 cultivos ocupam praticamente 98% solo agricultado da sub-bacia.
O restante (cerca de 2%) é ocupado por outros 20 cultivos. Dentre esses destaca-se: Soja,
Cana-de-açúcar para finalidades não industriais, Laranja para mercado e Gramas.

3.1.2.2. Marinheiro
Segunda maior em área produtiva do município, com 8.534,00 hectares ocupados por
algum cultivo, essa á sub-bacia que alimenta a represa municipal, responsável pelo
abastecimento de cerca de 30% da água consumida no município.
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Essa é também a sub-bacia com maior número de propriedades declaradas no CAR,
534 no total. Dessas, 75% possuem até no máximo 20 hectares, e apenas uma possui
dimensão superior a 360 hectares. Números que indicam que esta é a região rural mais
fragmentada do município.
Do total dessa área produtiva, 70,26% (5.996,30 ha) é ocupado por Braquiária (maior
área ocupada por esse cultivo dentre todas as sub-bacias analisadas). A Braquiária está
pulverizada em 466 UPAs, o que equivale a aproximadamente 87% das propriedades rurais.
A Cana-de-açúcar com finalidade industrial é o segundo maior cultivo. Ocupa 12,61%
da do espaço agricultado (o equivalente a 1.075,8 ha) e está presente em 22 UPAs, o
equivalente a apenas 4% do total de propriedades.
Seringueira, Laranja para o mercado e Eucalipto são as demais culturas mais
expressivas na sub-bacia, ocupando, respectivamente, 7,63%, 2,73% e 1,79% do espaço
agricultado.
Somados, esses 5 cultivos ocupam 95% solo agricultado. O restante é ocupado por
outros 40 tipos diferentes de cultivos, constituindo a maior diversidade produtiva entre as
sub-bacias analisadas. Dentre esses cultivos, destaca-se: Cana-de-açúcar para finalidades
não industriais, Laranja com destino misto, Abacaxi, Mandioca, Capim-colonião, Banana,
Milho safra, Pomar doméstico, Café, Tangerina, Gramas, Horta doméstica e outras Olerícolas.

3.1.2.3. Cana Reino
Sub-bacia que comporta a terceira maior área produtiva do município com 7.009,50
hectares, os principais cultivos também são o de Cana-de-açúcar com finalidade industrial,
que ocupa 3.337 hectares, o corresponde a 47,61% do espaço agricultado; e a Braquiária,
que ocupa 2.995,8 ha, correspondendo a 42,74% deste espaço.
Das 177 propriedades rurais declaradas no CAR, nota-se a presença de Cana-deaçúcar com finalidade industrial em 53 UPAs, (30% do total) enquanto a Braquiária está
presente em 138 UPAs (78% do total).
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A seringueira é o terceiro cultivo mais expressivo, ocupando 499,7 hectares, o
equivalente a 7,13% do espaço agricultado total.
Esses três cultivos ocupam 97,48% da área produtiva total da sub-bacia. O restante
desse espaço está divido entre 17 cultivos, sendo os mais expressivos: Eucalipto, Cana-deaçúcar para finalidades não industrial, Colonião, Milho (safra e silagem) e Manga.

3.1.2.4. Prata
Essa é a sub-bacia que comporta o segundo menor espaço produtivo do município,
constituído por 3.809,9 hectares, e o menor número de propriedades declaradas no CAR, 85
no total. Do espaço produtivo, 2.180,2 ha (52,7% do total) está ocupado por Cana-de-açúcar
com finalidade industrial, e 1.315,6 (34,53% do total) por Braquiária.
A Cana-de-açúcar com finalidade industrial está presente em 33 UPAs (39% do total),
enquanto a Braquiária, em 48 (56% do total de propriedades).
A Seringueira, ocupando 92,5 hectares (2,43% do total do espaço produtivo) é o
terceiro cultivo mais expressivo.
Destaca-se também o cultivo de Laranja (tanto para mercado quanto para a indústria)
que ocupa 87,4 hectares, o equivalente a 2,29% do total.
Esses 4 cultivos ocupam praticamente 92% do espaço agricultado total da sub-bacia.
O restante é divido entre 11 cultivos diferentes, constituindo a menor diversidade produtiva
dentre as regiões analisadas.
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3.1.2.5. Piedade
Menor sub-bacia em espaço produtivo, com 2.673,2 hectares ocupado pela
agricultura, os cultivos de Braquiária, Cana-de-açúcar com finalidade industrial e Seringueira
são os mais expressivos, não destoando da realidade do município como um todo.
A Braquiária ocupa 1.598,7 hectares (59,85% do total do espaço produtivo) e está
presente em 155 UPAs (89% do total de propriedades). A Cana-de-açúcar com finalidade
industrial ocupa 463,6 hectares (17,34% do total do espaço produtivo) e está presente em
21 UPAs (12% do total de propriedades). Enquanto a Seringueira ocupa 409,2 hectares
(15,31% do total) e está presente em 41 UPAs (24% do total de propriedades).
Também se destacam os cultivos de Eucalipto, que ocupa 47,2 hectares,
correspondendo a 1,77% do total do espaço agricultado, e de Laranja (sobretudo a
destinada ao mercado) que ocupa 38,5 hectares, o equivalente a 1,44% do espaço total.
Esses 5 cultivos ocupam 95,7% do espaço total agricultado na Bacia.
O restante é ocupado por 21 diferentes cultivos, com destaque para Cana-de-açúcar
para finalidades não industrial, Milho safra, Café, Manga, Abóbora, Batata-doce, e Uva fina.

3.1.2.6. Conclusão
Conclui-se que de todo espaço agricultado do município, a maior parte (cerca de
49%) ainda é ocupado por pastagens voltadas a exploração pecuária. Esse é um cultivo que
exige baixa manutenção e encontra-se pulverizado na maioria das UPAs.
No entanto, entre 2008 e 2018, notou-se uma redução em torno de 25% do espaço
ocupado pela Braquiária. O recuo veio acompanhado de forte diminuição do número de
cabeças de gado voltado à bovinocultura mista12, de baixa produtividade. Em 2008, o

12

A bovinocultura mista (voltado à produção tanto de carne quanto de leite) é composta pelo rebanho
com baixa aptidão genética para a produção de leite, geralmente com vacas mestiças, touros de raças de corte
para reprodução e bezerros destinados à venda.
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rebanho misto era composto por 20.779 cabeças, em 2018, passa a ser composto por apenas
4.960.
Em contrapartida, o rebanho especializado, voltado ao corte, conheceu um aumento
vertiginoso. Em 2008 era constituído por 7.386 cabeças; em 2018 passou a ser 25.035, um
aumento de aproximadamente 238%. O rebanho voltado a produção de leite manteve-se
praticamente estável no período, em torno de 3.600 cabeças.
Nota-se que a atividade pecuária, ao se especializar, manteve sua representatividade
para a economia agrícola municipal ao mesmo tempo em que passa a ocupar menor área.
A redução da Braquiária deu-se, em grande parte, pela expansão do cultivo de Canade-açúcar, em sua quase totalidade destinado à indústria para produção de etanol e açúcar.
Em 2008, o cultivo ocupava 8.841,5 ha, em 2018 passam a ser 12.148 hectares ocupados,
aumento de 37%. Atualmente, a Cana-de-açúcar com finalidade industrial ocupa 38% de
todo espaço agricultado do município e está localizada predominantemente e propriedades
médias e grandes.
A valor da safra 2017/2018 da Cana-de-açúcar correspondeu a quase 40% do valor
bruto das principais13 produções agropecuárias do município.
As lavouras de Seringueira, por sua vez, ocupam atualmente cerca de 7% do espaço
total agricultado no município. Sua produção correspondeu a 10% do valor bruto das
principais produções agropecuárias do município na safra 2017/2018.
Entre 2008 e 2018, o espaço ocupado pelo cultivo conheceu um aumento de
praticamente 59%. Contribui com esse aumento a presença no município do Centro de
Seringueira e Sistemas Agroflorestais (um dos polos regionais do Instituto Agronômico –
IAC, vinculado à APTA).
Segundo os dirigentes do órgão, o Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais é
referência no Brasil e no mundo por pesquisas e desenvolvimento com a cultura da
seringueira e sua coleção genética de plantas. Neste sentido, os clones do IAC têm alcançado

13

Além da Cana-de-açúcar, figura entre as principais produções da safra 2017/2018: Laranja, Milho,
Seringueira, Ave de corte, Carne e Leite
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altos índices de produtividade de látex, como os clones da série IAC 500, que atingem
produtividade superior a 74% quando comparado ao clone mais plantado no estado de São
Paulo e no Brasil. Desse modo, produtores de Votuporanga e várias partes do estado e do
país tem acesso a esse clone de alta produtividade.
Braquiária, Cana-de-açúcar e Seringueira são os cultivos que ocupam a maior parte
doe espaço agrícola do município, cerca de 94%. Neste contexto, perderam espaço
considerável nos últimos anos as produções de Café, Citrus (laranja, limão, lima e tangerinas)
e Milho.
Paralelamente, o espaço ocupado pela Olericultura (que envolve a produção de
folhas, raízes tubérculos e frutos) aumentou expressivamente. De 8,9 hectares ocupados em
2008, passou a ser 115,5 hectares em 2018. Um aumento de praticamente 13 vezes.

3.1.3. Vegetação na Zona Rural
Neste item, discute-se sobre a situação da vegetação na zona rural do município.
Inicialmente são apresentados dados extraídos do PMDRS a respeito de áreas de
reflorestamento, vegetação natural, de brejo e várzea.
Tabela 41: Áreas de reflorestamento, vegetação natural, de brejo e várzea nas UPAs do
município
2008
2018
Descrição de uso do solo
N°de UPAs
Área (ha)
%
N°de UPAs Área (ha) %
Reflorestamento
119
534,30
1,38 117
434,40
1,15
Vegetação Natural
348
1.702,80
4,40 388
2.246,20 5,94
Vegetação de brejo e várzea 665
1.315,20
3,40 815
2.416,83 6,40
Fonte: Extraído e adaptado do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (2018 – 2021).
Votuporanga, 2017.

A CDRS explica a evolução desses números da forma que se segue.
Áreas de Reflorestamento citadas no Levantamento Censitário fazem referência às
áreas com cultivo de Eucalipto, ou seja, são reflorestamentos comerciais e a regressão de
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praticamente 100 ha, deu-se em função da substituição do cultivo de eucalipto no
município.
Já o aumento considerável de áreas de Vegetação Natural (mais de 543 ha) é
considerado advento de questões ambientais nas propriedades rurais. A conscientização do
produtor rural em relação à preservação ambiental, paralelamente ao devido ordenamento
jurídico a que estão impostos (cumprimento da legislação ambiental), culminou nesse
aumento.
Fato relevante é que a expansão dos cultivos de cana-de-açúcar deu-se em áreas
principalmente de pastagens, que anteriormente não tinham suas Áreas de Proteção
Permanente - APPs, preservadas. Com a expansão desse cultivo as APPs deixaram de ser
exploradas e notou-se a revegetação das mesmas. Áreas sem proteção ambiental com
remanescentes florestais tornam os rios áreas vulneráveis, com grande assoreamento e
consequente perda da capacidade hídrica. Com a maior rigidez da legislação ambiental e
consequente conscientização dos proprietários rurais, a preservação das áreas de proteção
tende a revigorar a proteção desses rios.
Em relação ao aumento das áreas de Vegetação de Brejo e Várzea, pode-se concluir
que esse se deu, principalmente, pelo esclarecimento correto da forma de levantamento,
proporcional a melhor interpretação dos dados e, também a fidedignidade do
levantamento. Vale ressaltar também, que com a elaboração do CAR, iniciado em 2013,
notou-se uma maior acuidade no levantamento destas áreas.
Outra forma de verificar a situação das áreas verdes no município é através da análise
de imagens de satélite. Através das bandas infravermelho próximo e vermelho visível dos
satélites, é gerado o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada - NDVI, que mostra a
refração da clorofila das plantas. Quanto maior o contraste da imagem gerada pelo satélite
maior a diferença de vigor que a vegetação possui. A partir desse método, é possível
identificar, ainda que de forma limitada, as principais áreas de fragmentos florestais.
O índice NDVI varia de -1 a 1. Quanto mais positivo esse valor mais vigorosa é a
vegetação. Nos mapas gerados, os valores variam entre 0 e 0,5. O 0(zero), representado pela
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cor vermelha, indica menor vigor ou falta de vegetação, enquanto 0,5, representado pela
cor verde, representa a vegetação com maior vigor.
Vale ressaltar que a vegetação é bastante suscetível aos condicionantes climáticos,
como temperatura e, sobretudo, chuva. Analisando o NDVI do município em diferentes
estações do ano, percebe-se nitidamente essa suscetibilidade.

A imagem de agosto,

período de seca, evidencia um espaço majoritariamente com pouco vigor vegetativo.
Enquanto a outra imagem, de março de 2019, mostra o vigor adquirido pela vegetação após
um período de chuvas intensas na região.
Figura 18. NDVI - Comparativo entre estações do ano (mapa anexo 16)
Agosto de 2018

Março de 2019

Fonte: Autores

Através do uso da imagem do satélite Landsat (Figura 19), é possível observar o
período caracteristicamente seco e sem chuva no mês de agosto de 2019. Além disso, o
índice NDVI evidencia os remanescentes florestais e adensamentos vegetais do município,
como as pastagens (cultivo que cobre a maior parte do solo agricultado no município). Essas
perderam seu vigor, fato evidenciado nas concentrações vegetais em tons de verde.
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Figura 19: NDVI de Votuporanga em agosto de 2019 (mapa anexo 16)

Fonte: Autores

Esses adensamentos representam tanto remanescentes de vegetação nativa (as APPs)
quanto cultivos florestais, como plantações de seringueira e eucalipto.
Outro método de análise possível a partir do sensoriamento remoto, é a utilização
das bandas 6, 5 e 4 do satélite Landsat 8. A partir delas é possível identificar a saúde das
plantações e a exposição do solo. Quanto mais intensa a tonalidade de roxo, mais
desprotegido é o solo e menor é o vigor vegetativo da cobertura existente. Por outro lado,
quanto mais intenso o tom de verde mais vigorosa é a cobertura vegetal e
consequentemente maior a proteção do solo.
Como citado anteriormente, a chuva é fator determinante para o vigor da vegetação.
Ao compararmos as imagens de outubro de 2018 (época de poucas chuvas) com imagem
de março de 2019 (época posterior às chuvas) é possível analisar a fragilidade do solo,
principalmente, nas regiões de pastagens (cultivo de braquiária) as quais predominam na
região da Bacia do Marinheirinho.
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Figura 20. Análise de Vegetação - Comparativo entre estações do ano (mapa anexo 16)
Outubro de 2018

Março de 2019

Fonte: Autores

A urbanização e a má fiscalização dos dispositivos de drenagem são influenciadores
diretos no assoreamento dos rios. Dispositivos dissipadores de água e os mecanismos de
drenagem exigem manutenções periódicas, o que nem sempre ocorre. O escoamento de
águas nas áreas urbanizadas é maior em comparação com áreas rurais por conta da
pavimentação e do mal gerenciamento dos elementos mitigadores de impactos. Em função
disso, certas áreas urbanizáveis ficam desprotegidas e há o escoamento de águas pluviais.
Com o aumento do volume e da velocidade das águas escoadas e despejadas nos rios,
problemas na região rural, como queda de pontes, poluição e principalmente o
assoreamento dos rios e córregos, são revelados.
Na figura 21, de agosto de 2019, período de seca, é exposto a fragilidade do solo em
algumas áreas em decorrência das colheitas feitas nas propriedades, que deixam o solo
temporariamente desprotegido, facilitando a erosão e o consequente assoreamento dos
corpos d’água.
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Figura 21. Análise de Vegetação – agosto de 2019 (mapa anexo 17)

Fonte: Autores

Na figura 21 (anexo 17) também é possível verificar os adensamentos vegetais.
Porém, não é possível distinguir a vegetação natural dos cultivos florestais a partir do NDVI.
Uma última forma de identificar a situação das áreas verdes da região rural, é pelas
informações do CAR. Com a obrigatoriedade do cadastro pelos proprietários rurais, houve
um significativo mapeamento dos recursos naturais presentes nas propriedades rurais. Estas
informações estão apresentadas na figura 22 (mapa anexo 18).
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Figura 22. Vegetação SICAR. Votuporanga – janeiro de 2019.

Fonte: Autores
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Ressalta-se que o levantamento pôde ser realizado não necessariamente por um
técnico ou profissional da área. Isso resultou em interpretações diferentes das
nomenclaturas como definições de APP, Uso Restrito, Vegetação Nativa, etc. Devido essas
divergências, o mapa enquadra todas essas nomenclaturas numa única categoria:
Vegetação.
Uma análise mais minuciosa evidencia incompatibilidades entre o mapeamento
declarado e as áreas de adensamento vegetativo identificados por imagens de satélite.
De qualquer maneira, a intensão deste diagnóstico não é esmiuçar a situação de cada
área verde do município, e sim apresentar um panorama geral para fomento de diretrizes
gerais de conservação ambiental na região rural a serem delineadas nesta revisão do Plano
Diretor. Paralelamente, esse diagnóstico pode funcionar, posteriormente, como ponto de
partida na elaboração de planos setoriais mais aprofundados em relação a essa temática.

3.1.4. Hidrografia
O território municipal localiza-se na divisão de duas Unidades Hidrográficas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI: Turvo/Grande (ao norte) e São José dos
Dourados (ao sul), como pode ser observado na figura 23.
Segundo o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAEE:
“As

UGRHIs

constituem

unidades

territoriais

“com

dimensões

e

características que permitam e justifiquem o gerenciamento descentralizado
dos recursos hídricos” (art.20 da Lei Estadual 7663 de 30/12/1991) e, em
geral, são formadas por partes de bacias hidrográficas ou por um conjunto
delas, que de forma alguma podem ser consideradas como bacias
hidrográficas”.

(extraído

do

site:

http://www.daee.sp.gov.br/acervoepesquisa/perh2204_2207/perh08.pdf EM
05/10/2019)
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Figura 23. Votuporanga no contexto das UGRHI

Fonte: Extraído (e adaptado) do site: http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html em 05/10/2019

A linha vermelha pontilhada que separa as duas UGRHI, representa o espigão que
divide as águas entre as duas regiões hidrográficas. O longo deste espigão é onde se localiza
a estrada férrea que atravessa o território municipal.
Na figura 24 (mapa anexo 19), fica claro o relevo que determina a conformação dessas
duas regiões hidrográficas.
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Figura 24. Modelo Digital de Elevação (anexo 19)

Fonte: Autores

Nota-se que a maior parte do município fica na região hidrográfica do São José dos
Dourados, porém, praticamente toda a malha urbana do município fica na região
hidrográfica do Turvo/Grande e é a esta UGRHI que Votuporanga pertence. Portanto, é
sobre esta bacia que o município atua politicamente em termos de gestão dos recursos
hídricos.
A figura 25 (mapa anexo 20) demonstra a hidrografia específica contida dentro dos
limites territoriais do município, com destaque para os cursos d’água que nomeiam as subbacias hidrográficas consideradas na análise da ocupação do solo agrícola.
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Figura 25. Mapa da Hidrografia de Votuporanga (anexo 20)

Fonte: SEPLAN

Ao norte do território municipal, na Região Hidrográfica da Vertente Paulista do Rio
Grande, nascem três córregos importantes.
Os córregos Marinheiro e Boa Vista, ambos com nascentes muito próximas ou mesmo
dentro do perímetro urbano, praticamente, delineiam as faces leste e oeste da malha urbana
se unem a noroeste do município. Compondo a sub-bacia do Marinheirinho, esses córregos
apresentam problemas decorrentes da urbanização como assoreamento e poluição.
No entanto, segundo a CDRS, trabalhos exaustivos de conscientização e educação
ambiental, que foram promovidos junto aos proprietários rurais da região em parceria com
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a SAEV Ambiental, Associação dos Produtores Rurais do Córrego do Marinheirinho, e
Ministério Público, propiciaram um bom trabalho de restauração da vegetação ciliar nas
cabeceiras do Córrego do Marinheirinho.
Ainda na Região Hidrográfica da Vertente Paulista do Rio Grande, nasce o Córrego
da Lagoa, que deságua no Ribeirão da Piedade e conforma a menor sub-bacia do município.
Já a sul do território municipal, na Região Hidrográfica do São José dos Dourados,
três córregos nascem no município e vertem até o rio principal: Cachoeirinha, Cana do Reino
e Prata, cada qual conformando sua própria sub-bacia na escala municipal.
Segundo dados apresentados nos relatórios das UGRHI, o assoreamento figura como
um dos principais problemas hídricos em ambas regiões hidrográficas, causado tanto pela
remoção da cobertura vegetal nativa associado à exposição do solo em áreas rurais, quanto
pelo lançamento direto de água de chuva ou esgoto proveniente das áreas urbanas.
Contribuem com o assoreamento, devido aos tipos de solo que compõem os terrenos
variarem de média a muito alta suscetibilidade à erosão.
No mapa 26 (mapa anexo 21), é possível observar a altimetria da área ocupada pelo
tecido urbano da cidade. Na imagem, em decorrência do relevo, percebe-se o início de
formações hídricas no subsolo da malha urbana, o que pode ser associado diretamente a
problemas de drenagem urbana. Essas formações, iniciadas na área urbana, alimentam o
Córrego Boa Vista e Marinheirinho.
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Figura 26. Modelo Digital de Elevação e Formações Hídricas (anexo 21)

Fonte :Autores

3.1.5. Sistema viário e demais infraestruturas
A CDRS afirma que, de maneira geral, o município é muito bem servido no quesito
mobilidade, com Rodovias Estaduais (Euclides da Cunha; Péricles Belini e Miguel Jabur Elias)
Vicinais Municipais (Adriano Pedro Assi; Ângelo Comar; Fábio Cavallari e Heberth V. Mechi)
além das Vicinais de Terra (Perimetral Cosmorama, VTG 020, VTG 040 e mais 47 vicinais que
constituem a malha viária rural do município propiciando o escoamento da produção
agrícola.
Parte dessa malha viária pode ser observada no mapa 27 (mapa anexo 22)
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Figura 27. Sistema Viário – Região Rural de Votuporanga (anexo 22)

Fonte: Autores

Em uma visão regional, muitas dessas estradas não são apenas utilizadas para
acessos a propriedades, mas também como forma de facilitar e encurtar o acesso entre
os municípios da região. Na figura 28 (mapa anexo 23), destaca-se as estradas vicinais e
rodovias estaduais que são pavimentadas, e nota-se uma considerável quantidade de
estradas rurais não pavimentadas que permitem a mobilidade entre as cidades.
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Figura 28. Estradas Rurais da Região de Governo de Votuporanga (anexo 23)

Fonte: Autores

Sobre situação das estradas rurais, a CDRS afirma que poder público municipal
vem se esforçando bastante na questão da conservação e manutenção das mesmas,
mantendo equipe frequente para obras e serviços nas estradas. Devido à extensão da
malha e o grande fluxo de veículos, algumas estradas apresentam apenas alguns trechos
críticos.
A respeito dos impactos da circulação de caminhões de usinas sucroalcooleiras
nas estradas rurais, não foi relatado problemas pela CDRS. A Coordenadoria afirmou que
as próprias usinas dispõem de equipes de manutenção das estradas por onde trafegam
e também auxiliam a municipalidade na questão da manutenção e adequação.
Também não foram relatados problemas em relação ao fornecimento de energia
elétrica na região rural.
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Já em relação à cobertura de sinal de telefonia e internet móvel na região rural, a
CDRS afirma que em algumas áreas mais distantes do centro urbano, como em áreas da
sub-bacia do Córrego da Piedade e em áreas próximas ao Rio São José dos Dourados, o
serviço é bastante precário e até mesmo inexistente.

3.2. MORFOLOGIA DO TERRITÓRIO URBANO
A Forma Urbana da cidade é determinada pela organização dos seus espaços
públicos e construídos. Uma cidade poderá ser dispersa com baixas densidades
populacionais, caracterizada por longos deslocamentos, onde predomina-se o uso do
automóvel e maiores custos de conservação da infraestrutura; ou uma cidade compacta,
com menores deslocamentos, maiores densidades e custos menores de manutenção da
estrutura urbana (MALERONKA, 2018). Para atingir o segundo modelo, é fundamental o bom
gerenciamento do uso e ocupação do solo, articulado ao planejamento do sistema viário e
do transporte coletivo.
Sob o ponto de vista das centralidades, uma cidade pode ser classificada como

concêntrica ou policêntrica. As cidades concêntricas, agrupam seus comércios e serviços em
uma única região, que geralmente são os locais de origem dos centros urbanos. Já as cidades
policêntricas, caracterizam-se por possuir diferentes centralidades espalhadas pelo tecido
urbano. A adoção de policentralidades contribui para uma distribuição mais justa da
valorização dos imóveis urbanos e dos serviços urbanos essenciais, evitando grandes
deslocamentos da população para acessá-los.
Nos itens a seguir, será feita análise da evolução da expansão urbana de
Votuporanga, bem como de sua forma urbana atual, avaliando sob os aspectos da presença
de vazios urbanos, densidade construtiva, verticalização e centralidades urbanas.
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3.2.1. Estudo do perímetro e expansão urbana.
O primeiro perímetro urbano legal do município de Votuporanga foi promulgado em
1959, por meio da Lei Municipal nº. 325/59. Após esta data, foram realizadas 30 (trinta)
alterações legais, sendo que, 16 (dezesseis) delas, mais de 50%, foram aprovadas num
período de 9 anos, entre 2008 e 2017, data da última alteração. Todas essas alterações
podem ser observadas na figura 29 (mapa anexo 26).
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Figura 29. Expansão do Perímetro Urbano por Lei de Aprovação (anexo 26)

Fonte: autores a partir de Mapa elaborado pela SEPLAN
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Devido as muitas alterações que o perímetro legal sofreu desde sua primeira
promulgação, e a escala utilizada no mapeamento, a imagem acima gerada não permite a
visualização precisa de toda evolução histórica da expansão legal do espaço urbano.
Contudo, a figura 30 (mapa anexo 27), que aglutina as leis de expansão por década
de aprovação, facilita a visualização da expansão histórica do perímetro urbano.

Figura 30. Mapa (anexo 27): Evolução do Perímetro urbano por década.

Fonte: autores a partir de Mapa elaborado pela SEPLAN

Para a interpretação desta dinâmica de produção do espaço urbano, é fundamental
a distinção entre perímetro urbano legal e perímetro consolidado.
Perímetro urbano legal faz referência ao espaço incorporado, legalmente, à zona
urbana do município. Trata-se, portanto, de um espaço urbano, porém nem sempre
urbanizado, ou seja, nem todo espaço contido dentro do perímetro urbano legal possui as
características urbanas que o diferenciam do espaço rural.
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Já o perímetro urbano consolidado refere-se àquele espaço que, além de incluso no
perímetro urbano legal, possui, na maioria das vezes, características as quais, efetivamente,
o configuram como espaço urbano.
A Lei Federal nº 13.465/2017, que legisla sobre regularização fundiária no país, em
seu artigo 16-C, § 2º, define área urbana consolidada como sendo aquela:

I - Incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor
por lei municipal específica;
II - Com sistema viário implantado e vias de circulação pavimentadas;
III - organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;
IV - De uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência
edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas
voltadas à prestação de serviços; e
V - Com a presença de, no mínimo, três dos seguintes equipamentos
infraestrutura urbana implantados:
a) drenagem de águas pluviais;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável;
d) distribuição de energia elétrica; e
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

ou

de
ou
de

Com base nessa norma, foi traçado a área denominada “perímetro urbano
consolidado” atual do município. Esses dois perímetros podem ser, facilmente, visualizados
na figura 31 (mapa anexo 28).
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Figura 31. Perímetro urbano consolidado e perímetro urbano legal (anexo 28)

Fonte: autores.

Ressalta-se que consta no perímetro urbano consolidado apresentado, glebas que
não estão edificadas ou foram objetos de parcelamento. Porém, por estarem inseridas
dentro da malha urbana, desfrutam das infraestruturas instaladas. Essas glebas constituem
os chamados vazios urbanos que serão tratados adiante.
A distinção das áreas localizadas dentro do perímetro consolidado, daquelas
localizadas dentro do perímetro legal é prioritária na definição das ações legais que podem
ser realizadas em cada uma, buscando o aproveitamento mais justo e racional do território
municipal.
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Nota-se, pelo mapa, que grandes porções inclusas no perímetro urbano não são áreas
urbanas consolidadas. Essa realidade atual ocorre em virtude da lógica historicamente
utilizada na expansão legal da cidade, na qual primeiro se expande, por lei, a área que passa
a integrar o perímetro urbano, para apenas depois iniciar as obras de urbanização.
Trata-se, normalmente, de um processo de condução da política territorial o qual
contempla muito mais os interesses particulares que os coletivos. Este grande estoque de
terras rurais inclusas no período legal, além de estimular a especulação imobiliária e
desestimular a produção agrícola no entorno imediato da cidade, pode prejudicar a
expansão eficaz do sistema viário municipal. Isso porque, futuramente, num contexto de
expansão da malha urbana, as propriedades podem figurar como barreiras nas conexões
entre importantes dispositivos de acesso, que garantem a mobilidade viária no município.
A tabela, abaixo, traz números absolutos e relativos sobre a expansão do perímetro
urbano legal, do perímetro urbano consolidado e do crescimento da população urbana. A
partir de sua interpretação, é possível fazer algumas análises importantes a respeito da
temática da expansão urbana.
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Tabela. 42. Evolução do perímetro urbano legal, perímetro urbano consolidado e população
urbana de Votuporanga – 1960 - 2017. Fonte: SEPLAN / IBGE / Fundação SEADE.14
Anos Base

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2019*

45.650

61.380

75.641

82.319

88.542

53,09% 50,52% 34,45% 23,23%

8,82%

7,55%

4.087

5.285

População Urbana
Fonte: IBGE/SEADE

19.809 30.327

Porcentagem do aumento
da população urbana de
uma década para outra

125%

Perímetro Urbano Legal
(em Hectares-10.000 m²)

--

1.156

2.323

2.423

Porcentagem do aumento
de Perímetro Legal de uma
década para outra

--

--

101%

4,30%

Perímetro Urbano
Consolidado
(em Hectares -10.000 m²)

--

719

1.259

1.539

Porcentagem do aumento
de Perímetro Consolidado
de uma década para outra

--

--

Percentual de ocupação do
perímetro legal no ano
base

--

75,10% 22,23%

2.873

18,57% 42,25% 30,14%

1.669

8,44%

1.959

3.284

17,37% 67,63%

62,19% 54,19% 63,51% 58,09% 47,93% 62,13%

Fonte: SEPLAN

A última linha da tabela estabelece a relação entre os dois perímetros considerados,
ou seja, quanto do perímetro legal foi efetivamente ocupado pelos elementos da

14

Como apontado anteriormente, nos estudos de caracterização regional, para o ano de 2019, a população
urbana é estimada pela Fundação Seade. Para os anos anteriores, o dado é consolidado a partir de informações
obtidas nos Censos Demográficos do IBGE.
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urbanização. Verificando esses percentuais, é possível inferir que, desde a década de 1970,
existe, no município, um alto percentual de área urbana legal, porém não real.
Atualmente, aproximadamente 39% do território, perímetro urbano legal, encontrase sem uso urbano efetivo.
Verifica-se com estes dados que, há quase seis décadas, somente um pouco mais da
metade do território municipal destinado ao uso urbano, encontra-se de fato urbanizado.
Entre os anos 1970-1980, houve um significativo crescimento do perímetro legal
(101%). Este fenômeno deu-se em razão da intensificação da industrialização, iniciada nas
duas décadas anteriores, e da consequente migração da população rural para a cidade,
verificada pelo aumento de 125% da população urbana entre anos de 1950 e 1960. O
expressivo aumento da população urbana neste período resultou na demanda pela
construção de novos loteamentos os quais destacamos o Bairro Pozzobon, Jardim Marin,
Vale do Sol, Jardim Bom Clima e Parque San Remo.
Observa-se que o objetivo do aumento do perímetro, nesse período, foi o
atendimento da demanda por terrenos, gerada pela população migrante, fato evidenciado
pelo aumento de 75,10% do perímetro urbano consolidado e de 50,52% da população
urbana.
Já entre os anos 2000 e 2010, chama atenção o aumento significativo de 42,25% do
perímetro legal, crescimento que não foi acompanhado pela expansão do perímetro
consolidado (que cresceu cerca de 17,37%), e tampouco pelo crescimento da população
urbana (que cresceu cerca de 8,82%). Esses processos culminaram no menor percentual de
ocupação do perímetro legal da série histórica, já que menos da metade (47,93%) do
perímetro urbano estava de fato ocupado em 2010.
Importante também destacar o aumento do perímetro legal entre 2010 e 2017, data
de sua última alteração. Nesse período, cerca de 1.198 hectares de terra rural foram
integrados à zona urbana, quase a mesma área incorporada entre 2000 e 2010, quando o
perímetro legal expandiu 1.214 hectares. Esses números representam um crescimento de
84% do perímetro urbano legal em 19 anos, que comparado com a taxa de crescimento da
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população urbana no mesmo período, que foi de (17,05%), revela a desnecessidade real das
expansões.
Conforme a figura 32 (mapa anexo 29), ocupação urbana por década, é possível notar
que, até 2000, a expansão do perímetro e da ocupação caminhavam juntos, a partir de então
o perímetro aumentou vertiginosamente, quando comparado com a ocupação urbana.
Figura 32. Evolução da Ocupação Urbana. 1970-2019 (anexo 29)

Fonte: autores
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Esta dinâmica recente culminou na presença de grandes áreas “urbanas” vazias, que
transitam da categoria rural para a urbana sem prescindir de utilidades urbanísticas efetivas.
Tampouco, as leis que regulamentaram essas expansões recentes observaram as
disposições do Estatuto da Cidade, que impõe aos municípios, no momento da expansão
do seu perímetro legal, a obrigatoriedade da “definição de mecanismos para garantir a justa
distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de
expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante
da ação do poder público” (Lei nº 10.257/2001, Art. 42-B, inciso VII).
Os dois subitens seguintes trazem informações detalhadas sobre cada área de
expansão do perímetro legal recente. O primeiro analisa a expansão regulamentada nos dois
Planos Diretos anteriores a esta revisão (1996 e 2007). O segundo analisa as áreas
expandidas após o PDP de 2007.
O objetivo desses estudos é verificar a situação atual das áreas que foram expandidas,
seu estágio atual de ocupação, bem como os impactos ambientais causados e os fatores
técnicos que, porventura, possam dificultar ou até mesmo impedir sua apropriação urbana
efetiva.
Assim, espera-se reunir os subsídios necessários para a elaboração de propostas que,
realmente, garantam a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de
urbanização do território de expansão urbana.

3.2.2. Expansão Urbana nos Plano Diretores 1996 e 2007
O Plano Diretor de 1996 (Lei Municipal nº. 2.829/96) regulamentou a expansão
urbana, indicando duas áreas aptas a expansão do perímetro legal e do sistema viário.
A primeira está localizada na região Noroeste, entre as Rodovias Péricles Belini e
Euclides da Cunha e possui cerca de 520 hectares. A segunda, com cerca de 295 hectares,
localiza-se na região Leste, a jusante da represa de captação, próxima a rotatória da Avenida
Deputado Áureo Ferreira com a Estrada Municipal Heberth Vinicius Mequi.
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Figura 33. Áreas de expansão previstas no Plano Diretor de 1996. Fontes: autores a partir de
Mapa Diretrizes Zoneamento e Perímetro Urbano (PDP 96) e Foto Google Earth (2019)

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth (2019) e Mapa PDM 96.

Visando solucionar os problemas causados pelo crescimento desordenado dos anos
anteriores e disciplinar o crescimento da malha urbana, o Plano Diretor de 1996 obriga, em
seu artigo 17, o poder público a estabelecer limites ao crescimento urbano, que passa a ser
orientado pelas áreas destinadas a expansão urbana:
Art. 17. São diretrizes gerais da Urbanização no município:
I - Organização Econômica e Social:
A - Quanto à organização econômica e social para o desenvolvimento
urbano, são consideradas diretrizes urgentes:
1. Assegurar o desenvolvimento físico-territorial-ambiental equilibrado,
obedecendo ao estabelecido como áreas de expansão, de ocupação e limites
de crescimento nas leis de zoneamento, do parcelamento, ocupação e uso
do solo (grifo nosso, PDP 96).

Ao contrário do PDP 96, o Plano Diretor de 2007 (Lei Municipal nº 106/2007) não
projetou áreas de expansão para além das glebas vazias que já estavam inclusas no
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perímetro. Em 2007, o município possuía cerca de 42% do perímetro urbano legal ainda não
ocupado, o que pode ter sido umas das razões do plano diretor (2007), não ter previsto
outras áreas de expansão urbana para além daquelas já pertencentes ao perímetro legal.
O PDP 2007 definiu como “vetores de expansão pré-existentes” as regiões em laranja
e como “vetores de expansão estimulado” as regiões em verde, todas há época já inclusas
no perímetro legal, como pode ser observado figura abaixo.
Figura 34. Mapa da Expansão Urbana.

Fonte: autores a partir do Mapa Diagnóstico PDP 2007.

No entanto, o mapa compõe apenas o diagnóstico do referido Plano Diretor. O corpo
da Lei do PDP 2007 não diferencia os instrumentos urbanísticos a serem utilizados em cada
um, ou seja, não distingue o tratamento que deveria ser destinado às áreas já
incipientemente ocupadas, daquele destinado às áreas sem ocupação e que necessitariam
de estímulos para passar a compor, efetivamente, a malha urbana do município.
Visando diagnosticar a situação de cada um dos 8 vetores estabelecidos no PDP 2007,
seguem análises separadas para cada área. Cada região de expansão foi analisada a partir
de imagens de satélite atuais, considerando os critérios de acessibilidade, situação atual da
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ocupação (consolidação urbana), infraestrutura de saneamento (água, esgoto e drenagem)
e fragilidades ambientais.
Também foram identificados pontos relevantes conforme marcadores nas fotos.
Todas as análises seguem a legenda abaixo:

Figura 35. Legenda do mapeamento utilizada nas análises dos vetores de expansão urbana.

Fonte: autores.
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Figura 36. Região 1. Vetor.de expansão pré-existente. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

1

LOCALIZAÇÃO

NORTE

ÁGUA
Existente: Redes de água localizadas
na Av. Emílio Arroyo Hernandes e
nas ruas do entorno passíveis de
prolongamento. Existência do Poço
Norte (parcialmente interligado).
Estudar a implantação:
de
interligação com redes existentes.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Av. Emílio Arroyo Hernandes; Trevo de Parisi (SP 461);
acesso precário SP 461 (Jd. Barcelona e Parque das Nações). Estudar a
implantação: Av. Marginal SP 461; Transposição SP 461 pelo
prolongamento da Av. Rodrigo Castrequini Castilho Nogueira;
Transposição do Córrego Marinheirinho pelo prolongamento da Av.
projetada (Jd. Tarraf -VTG 341); Prolongamento da Av. Pedro Madrid
Sanches para interligação e construção da segunda pista da Rua
Holanda.

Existentes: Jds. Itália, Barcelona, Belas
Águas, Moreira, Célio Honório Jr. Em
ocupação: Loteamentos aprovados não
implantados
(amarelo)
e
um
empreendimento em aprovação (azul).
Situação: Presença de vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existentes:
Redes
de
esgoto
localizadas na Av. Emílio Arroyo
Hernandes e nas ruas do entorno
passíveis
de
prolongamento.
Existência do emissário de esgoto
"1/4", com capacidade suficiente
600mm. Estudar a implantação: de
interligação com redes existentes e
interligação com o emissário de
esgoto.

DRENAGEM

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Pontes da VTG 341 e da
Rodovia Péricles Belini encontram-se
subdimensionadas, em razão das
impermeabilizações).
Estudar
a
implantação: de detenções pelos
novos
empreendimentos
a
montante.

Assoreamento
do
Córrego
Marinheirinho e afluentes. Córrego
Danúbio com falta de mata ciliar em
alguns trechos. Grande erosão
(voçoroca) localizada no final da Rua
Dante Furlani.
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Figura 37. Região 2. Vetor.de expansão pré-existente. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

2

LOCALIZAÇÃO

LESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Rodovia SP 320 (Viaduto SP 320), Marginal Nasser
Marão, Av. Antônio Frederico (Viaduto SP 320), Av. Antônio
Augusto Paes. Estudar a implantação: de Interligação de Rua Jd.
Universitário (fundo Pollus) com Av. Marginal Nasser Marão;
transposição do Córrego Marinheiro e interligação das Avenidas
Anastácio Lasso e Sebastião Vaz de Oliveira.

Situação: Região em estágio avançado de
ocupação. Presença de Vazio Urbano de
aproximadamente 18 ha. Ocupação
Irregular com atividade potencialmente
poluidora na cabeceira da Represa

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ÁGUA
ESGOTO
DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Existentes:
Redes
de
esgoto
Marinheirinho. Existentes: Redes de
localizadas por toda a região,
Existente: redes de distribuição
drenagem dos loteamentos são
interligadas partes para o emissário
localizadas em toda a região.
encaminhadas a jusante da Represa de
"1/1" e outra parte para o emissário
abastecimento, com exceção do Jd.
"1/4".
Universitário.
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Figura 38. Região 3. Vetor de expansão pré-existente. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

3

LOCALIZAÇÃO

SUL

ÁGUA
Existente: Redes de água
localizadas por toda a região.
Localizada próximo ao Poço
Sudeste (sistema isolado).
Estudar a implantação: de
redes adutoras de água.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Av. Pansani, Rua Paschoalino Pedrazzoli, Rua
Copacabana, Av. José Marão Filho, Rua Archimedes Brunini. Estudar
a implantação: de Prolongamentos da Rua Jardiel Soares
(transposição córrego); Av. Antônio Morettin (transposição
córrego); Rua Ângelo Dal Bem; Rua Orlando Luiz Teixeira;
Interligação da Av. Pansani com a Av. Antônio Morettin.

Existentes: Jd. Vilar I, II, III, Portal do Sol,
Ypês, Res. do Lago. Jamir D'Antônio,
Quinta do Moro, Bom Clima, Santa Helena.
Em ocupação: loteamentos em aprovação
(azul)
e
aprovados
aguardando
implantação
(amarelo).
Situação:
Ocupações sem adoção de detenção de
águas pluviais. Presença de áreas não
ocupadas e vazios urbanos (rosa).

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego Marinheirinho.
Restrições: Bacia Crítica. Transposição da Rodovia
Existentes: Redes de esgoto
Euclides da Cunha e galerias da Av. Paschoalino
localizadas por toda a
Pedrazzoli subdimensionadas, com alagamentos
região, parte interligadas no
na região. Risco de agravamento de assoreamento
emissário "4/4" e outra
e transbordamento da represa.
Estudar a
parte no interceptor "4/C".
implantação: de detenções a montante e
transposições do Córrego Marinheirinho.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localiza-se
na
Bacia
do
Marinheirinho/Paineiras a montante
da represa de abastecimento. Risco
de contaminação do manancial de
abastecimento público.

176

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Verifica-se que, entre os vetores de ocupação pré-existentes, o “1” foi o que menos
se consolidou. Apesar da presença expressiva de loteamentos aprovados (ainda que não
implantados), nota-se a presença de grandes vazios.
Enquanto os vetores “2” e “3”, apesar de apresentarem maior consolidação urbana,
também contêm vazios, além de apresentarem fragilidades ambientais em virtude da
proximidade da represa de abastecimento.
Em relação aos vetores de expansão estimulada, pode-se afirmar, inicialmente, que
os “4, “5” e “6”, todos agrupados à sudoeste, tem sua ocupação limitada por serem áreas
que necessitam de investimentos em saneamento, drenagem, expansão e conexão do
sistema viário.
Os principais problemas dessas áreas podem ser visualizados na figura 15.
Figura 39. Regiões 4, 5 e 6. Detalhes: Ponte caída da travessia do córrego Boa Vista e trecho
emissário saturado (linha verde).

Fonte: autores a partir de Mapa da Expansão Urbana (PDP 2007) e Foto Google Earth (2019).
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A coleta de esgoto das áreas localizadas na região “4 e 6” depende da troca de trecho
do emissário de esgoto existente “2/3”, localizado entre a travessia da Ria Vitório Albarello
e a travessia do Córrego Boa Vista do Médio, que hoje encontra-se saturado. Para ocupação
dessas áreas também serão necessários investimentos em drenagem para resolver os
problemas da microbacia hidrográfica, evidenciados pelos rompimentos das pontes de
travessia do Córrego Boa Vista, localizadas na Rodovia Péricles Belini e na Avenida Onofre
de Paula.
Os vetores de expansão estimulada localizados à noroeste da malha urbana, “7” e “8”
também apresentam sinais de baixa consolidação urbana.
Abaixo, seguem as análises pormenorizadas de cada vetor.
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Figura 40. Região 4. Vetor.de expansão estimulado. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

4

LOCALIZAÇÃO

OESTE

ÁGUA
Existente: Redes de água localizadas
nas Avenidas Hernani de Mattos
Nabuco, Onofre de Paula, República
do Líbano. Localizada próxima ao
Poço Oeste (em construção).
Estudar a implantação: adutora com
transposição da Rodovia SP 461.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Av. Onofre de Paula, Avenida República do Líbano, Av.
Hernani de Mattos Nabuco (Trevo 5º Distrito SP 461). Estudar a
implantação: Avenida Marginal da SP 461 e alça de acesso;
prolongamento da Av. República do Líbano (transposição linha
férrea); duplicação e interligação da Av. Nelson Bolotari - VTG 070
(Transposição SP 461); transposição do Córrego das Paineiras, em
posição mediana entre as avenidas República do Líbano e Onofre de
Paula; interligação por arterial da Av. Hernani de Mattos Nabuco com
a Av. Onofre de Paula margeando o Córrego Boa Vista em posição
próximo ao talvegue que verte da Av. Hernani de Mattos Nabuco.

Situação: Região com escassa ocupação
por loteamentos. Presença de vazios
urbanos. Existência de loteamento em
aprovação e ocupação irregular na
República do Líbano. Em ocupação:
Loteamento Dharma Ville em fase final
de implantação. Restrições: Por estar
localizada no Cone de Aproximação do
aeroporto a região possui restrições à
ocupação.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existentes: Av. República do Líbano
e Dharma Ville (a margem esquerda
Córrego Boa Vista). Restrição:
Trecho do emissário 2/3 encontra-se
saturado. Estudar a implantação:
substituição do trecho do emissário
“2/3" (saturado), localizado entre a
travessia da Rua Vitorio Albarello e a
travessia do Córrego Boa Vista do
Médio.

DRENAGEM

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Pontes da Rodovia Péricles
Belini e Rua Vitório Albarello Córrego Boa Vista com falta de mata
(Córrego Boa Vista) encontram-se ciliar e erosão em alguns trechos.
subdimensionadas (caídas). Estudar
a
implantação:
detenções
a
montante da ponte da SP 461.
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Figura 41. Região 6. Vetor de expansão estimulado. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

6

LOCALIZAÇÃO

OESTE

ÁGUA
Existente: Redes de Água localizadas
na Avenida Marginal, 5º Distrito
Industrial e Loteamentos Monte
Verde, Jd. Noroeste, Portal das
Brisas.
Restrições:
Apresenta
problemas de baixa pressão na rede
e falta de água. Estudar a
implantação: interligação com o
Sistema do Poço Oeste (em
construção) e construção de
adutoras.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Av. Onofre de Paula (Viaduto
461); Rodovia Péricles Belini (Acesso SP
461), Av. Marginal; Trevo SP 461 (5º
Distrito). Estudar a implantação: a
duplicação e interligação da Av. Nelson
Bolotari - VTG 070 (Transposição SP 461);
Pavimentação
da
VTG
356;
prolongamento da Av. Olívio Commar e
Av. Marginal; alça de acesso da SP 461
(altura do Jd. Dharma Ville); dispositivo de
conexão das VTG’s 070, 157 e 356.

Presença de vazios urbanos. Existentes: 5º Distrito Industrial, Jd.
Monte Verde, Jd. Noroeste, Portal das Brisas, Silo. Em curso:
Loteamentos em aprovação e aprovados em implantação.
Restrições: Por estar localizada no Cone de Aproximação do
aeroporto a região possui restrições à ocupação. A presença do
espigão (ferrovia) e início da bacia do São José dos Dourados se
apresenta como uma limitação a expansão da região. Presença de
área entre a ferrovia e VTG 356, localizada na bacia do Rio São José
dos Dourados, onde se deve verificar a restrição a ocupações.
Verificar necessidade de criação de zona de transição entre o
distrito industrial e as áreas com vocação residencial.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: Redes de esgoto localizadas na
Avenida Marginal, 5º Distrito Industrial e
Loteamentos Monte Verde, Jd. Noroeste,
Portal das Brisas. Restrições: Trecho do
Emissário "2/3" encontra-se saturado.
Estudar a implantação: substituição do
trecho do emissário de esgoto existente
“2/3" (saturado), localizado entre a travessia
da Ria Vitorio Albarello e a travessia do
Córrego Boa Vista do Médio.

DRENAGEM

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localizada na sub Bacia do
Córrego Boa Vista. Restrições:
Bacia Crítica: Pontes da Rodovia
Péricles Belini e Rua Vitório
Albarello (Córrego Boa Vista)
encontram-se subdimensionadas
(caídas). Estudar a implantação:
detenções a montante da ponte da
SP 461.

Córrego Boa Vista com falta de
mata ciliar em alguns trechos.
Presença
de
fragmento
florestal que precisa ser
preservado.
Presença
de
fragmento florestal em estado
avançado de degeneração (ao
lado do 5º Distrito); áreas
erodias por escavação.
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Figura 42. Região 5. Vetor.de expansão estimulado. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

5

LOCALIZAÇÃO

SUL

ÁGUA
Existente: Redes de Água localizadas
na
Avenida
Fábio
Cavalari.
Restrições: Baixa pressão na rede
existente e falta de água. Estudar a
implantação: interligação com o
Sistema do Poço Oeste (em
construção) e construção de
adutoras.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Rodovia Péricles Belini (Trevo SP 461),
Estrada Fábio Cavalari (transposição linha férrea).
Estudar a implantação: prolongamento da Av.
República do Líbano (transposição linha férrea - "roxo"),
interligando em rotatória na Estrada Fábio Cavalari; e
construção da Avenida Fábio Cavalari até o Trevo que
dá acesso a SP 461.

Existentes: Chácaras e propriedades rurais. Restrições:
Por estar localizada no Cone de Aproximação do
aeroporto a região possui restrições à ocupação. A
presença do espigão (ferrovia) e início da bacia do São
José dos Dourados se apresenta como uma limitação
a expansão da região.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: Redes de esgoto localizadas na Estrada
Fábio Cavalari até a altura do Bairro Sonho Meu.
Restrição: Parte da região localiza-se na bacia
hidrográfica do São José dos Dourados. Estudar a
implantação: sistemas isolados de tratamento de
esgoto e/ou elevação, transposição e construção de
emissário para conexão no emissário "2/3" existente
na altura do Loteamento Dharma Ville.
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DRENAGEM
Localiza-se na Bacia do Rio São
José dos Dourados. Restrições:
Região de cabeceira, cujas águas
vertem para 3 pontos, parte que
encaminham para a ferrovia, para
Av. Fábio Cavalari e para a Av.
República do Líbano.

FRAGILIDADES
AMBIENTAIS

Não
identificadas
fragilidades
ambientais.

foram
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Figura 43. Região 7. Vetor de expansão estimulado. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

7

LOCALIZAÇÃO

OESTE

ÁGUA
Existente: redes localizadas na Av.
Marginal
e
loteamentos
implantados estudar a implantação:
interligação com as redes existentes.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Rodovia Euclides da Cunha (Acesso SP 320), Av.
Marginal; Av. das Nações (Viaduto SP 461). Estudar a
implantação: Av. Marginal; interligação das Ruas João Fileto e
Dr. Antônio Correa prevendo dispositivo de conexão;
Prolongamento da Av. Vicente Jatorno; interligação da Rótula da
Av. Vicente Jatorno com o viaduto da SP 461; transposição da
SP 320, interligando o Parque Boa Vista a Região Noroeste
(região 8).

Existentes: Loteamentos Parque Boa
Vista I e II, Jardim Carobeiras, Jd. Moriá,
Jd. De Bortole. Situação: presença de
vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: redes localizadas na Av.
Marginal
e
loteamentos
implantados.
Emissário
2/3
localizado na margem direito do
córrego Boa Vista. Estudar a
implantação:
interligação
com
emissário 2/3.

DRENAGEM

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localizada na Sub Bacia do Córrego
Boa Vista. Estudar a implantação:
Córrego Boa Vista com falta de mata
detenções e lançamento com
ciliar e erosão em alguns trechos.
redução de energia no córrego Boa
Vista que se encontra erodido.
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Figura 44. Região 8. Vetor de expansão estimulado. (PDP 2007)

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

8

LOCALIZAÇÃO

NORTE

ÁGUA
Existente: redes localizadas na Av.
Marginal
Otávio
Paschoal
Penachioni (6º Distrito) e do
"Trevão". Estudar a implantação:
adutoras, e/ou implantação de
sistemas isolados.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Rodovia Péricles Belini e Euclides da Cunha - acessos
irregulares e precários. Estudar a implantação: prolongamento da Av.
Marginal Otávio Paschoal Penachioni (6º Distrito) interligando com o
trevo de acesso; acessos SP 461 (6 º Distrito) e SP 320 (Posto Trevão);
Avenida do linhão (fundo posto Trevão); dispositivo interligando a Av.
marginal com a Av. do linhão; acesso na altura do prolongamento da Rua
Dinamarca; prolongamento com transposição da SP 461 da Av. Rodrigo
Castrequini Castilho Nogueira.

Existentes:
6º
Distrito
e
"Trevão"(ocupação
irregular);
Ocupações irregulares no entorno.
Restrições:
acessos
precários,
necessidade de transposição das
Rodovias SP 320 e SP 461.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: redes localizadas na Av.
Marginal
Otávio
Paschoal
Penachioni (6º Distrito) e do
"Trevão". Presença dos emissários
"2/3" e "1/4". Estudar a implantação:
interligação
nos
emissários
existentes.

DRENAGEM

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Presença dos Córregos Boa Vista e
Localizada nas Sub Bacia do Córrego
Marinheirinho com falta de mata
Boa Vista e Marinheirinho. Estudar a
ciliar e erosão em alguns trechos.
implantação: detenções e estudo de
Presença de fragmentos florestais
macrodrenagem da região.
que necessitam se preservados.
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3.2.3. As áreas de expansão após o PDP 2007
O fato de o PDP 2007 não ter projetado as áreas de expansão urbana ou não ter
especificado objetivamente os limites a serem respeitados quanto ao crescimento da malha
urbana ocasionou, nos anos posteriores, o fenômeno prejudicial da expansão baseada quase
que exclusivamente na iniciativa privada. Tal afirmação fica evidente quando analisamos o
Mapa da Expansão do Perímetro Urbano por legislação aprovada (figura 45, mapa anexo 30)
Figura 45. Perímetro urbano até PDP 2007 (hachura vermelha); áreas expandidas após o PDP
2007, por solicitação de interessados (anexo 30).

Fonte: autores a partir de Mapa da expansão do perímetro por lei (SEPLAN).
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Após o PDP 2007, a grande maioria das expansões do perímetro orientaram-se a
partir das solicitações feitas pelos proprietários de terras do entorno do perímetro urbano.
Desta forma, o perímetro urbano passa a respeitar os limites das divisas das propriedades
postulantes ao parcelamento do solo, ficando inteiramente recortado, com aspecto de
“franjas”. A Lei Complementar nº. 106/2007 (PDP 2007) não trouxe diretrizes claras em
relação aos limites da expansão urbana, resumindo-se apenas na definição de princípios e
objetivos vagos do Macrozoneamento proposto.
Art. 50. As delimitações das Macrozonas e o Zoneamento têm por objetivos:
I – Incentivo, coibição ou qualificação da ocupação, compatibilizando a
capacidade de infraestrutura (sic) e a proteção ao meio ambiente;
II – Proteção de áreas de conservação e recuperação ambiental;
III - contenção da expansão da área urbana que acarrete degradação
socioambiental;
IV – Minimização dos custos de implantação, manutenção e otimização da
infraestrutura (sic) urbana e serviços públicos essenciais;
V – Ordenamento do processo de expansão territorial e o desenvolvimento
do Município, visando uma cidade sustentável, compacta e de alta
produtividade urbana; (grifo nosso, PDP 2007)

Assim, mesmo diante dos vazios observados nos vetores de expansão previstos no
PDP de 2007, o perímetro legal foi expandido significativamente após aquele ano. Com o
intuito de conhecer essas áreas, seguem análises baseadas nos mesmos critérios utilizados
anteriormente. Cada região expandida foi enumerada na sequência das expansões previstas
do PDP de 2007.
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Figura 46. Área destinada à expansão urbana (hachura vermelha); perímetro urbano (linha
preta).

Fonte: autores a partir de Mapa elaborado pela SEPLAN.
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Figura 47. Região 9

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

9

LOCALIZAÇÃO

NORTE

ÁGUA

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Não possui acesso. Estudar Implantação: de pavimentação da VTG 341;
Prolongamento da Avenida Projetada dos Loteamentos Jardim Tarraf I e II Região não ocupada. Em ocupação: Parte
(transposição); e Prolongamento da transposição da Rua Guerino Vidotti Sudeste possui loteamento em aprovação
(verificar dispositivo de conexão da transposição). Prolongamento de
(Riviera).
avenida que interliga Kota Bulan e Loteamento Riviera.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

Não possui redes de esgoto. Estudar
Não possui abastecimento de água.
Implantação: de travessia da rede de
Estudar Implantação de travessia do
esgoto do Córrego Marinheirinho
Córrego
Marinheirinho
ou
para interligação no emissário "1/4".
implantação de sistemas isolados.
(Capacidade suficiente- 600mm)

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Pontes da VTG 341 e da
Rodovia Péricles Belini encontram-se
subdimensionadas.
Estudar
Implantação
de
detenções
a
montante verificar a necessidade de
detenções a montante de detenções
e lançamento com redução de
energia nos córregos.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Assoreamento
do
Córrego
Marinheirinho
e
afluentes.
Córrego Danúbio com erosão e
falta de mata ciliar em alguns
trechos. Presença de córregos
afluentes do Marinheirinho.
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Figura 48. Região 10

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

10

NORTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: VTG 020 (Est. Municipal Heberth Vinicius Mequi). Estrada
sem acostamento, com presença de Centro de Eventos com acesso
prejudicado. Estudar implantação: de dispositivos de acesso ao centro
de eventos; prolongamento de avenida que interliga Kota Bulan e
Loteamento Riviera; marginal ao longo do Córrego Marinheirinho,
interligando com Av. Deputado Áureo Ferreira até a SP 461.

Em ocupação:
loteamento aprovado em
implantação (amarelo). Situação: Região em
ocupação. Presença de ocupações irregulares de
chácaras de lazer nas proximidades (rosa).
Formação de área contígua que possibilita a
expansão do perímetro urbano e a formação de
vazios urbanos.

ÁGUA
Existente: Rede de água localizada
na Estrada Municipal VTG 020 na
altura do Jardim Cidade Jardim II.
Restrições: Há problemas de baixa
pressão na rede de água existente.
Estudar
implantação.
de
reservatórios de apoio e adutoras
para interligação na rede existente.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: Redes de esgotos
localizadas na Estrada Municipal
VTG 020 na altura do Jardim Cidade
Jardim II. Estudar a implantação: de
travessias de esgoto dos três
afluentes do Córrego Marinheirinho
e interligação na travessia existente
que interliga no emissário existente
"1/4", com capacidade suficiente
para atendimento da demanda
(600mm)

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Pontes da VTG 341 e da
Rodovia Péricles Belini encontramse
subdimensionadas.
Estudar
implantação. de detenções a
montante
de
detenções
e
lançamento com redução de
energia nos córregos.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Forte presença de afluentes do
Córrego Marinheirinho: Córrego
Barro Preto, Córrego do Pescador e
Córrego Rodeiro. Córregos com falta
de mata ciliar, pouca vegetação nativa
e assoreados. Presença de áreas com
tanques de criação de peixes.
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Figura 49. Região 11

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

11

LESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Avenida Deputado Áureo Ferreira; Av. Professor Benhur
Aparecido de Paiva (VTG 353). Estudar implantação: prolongamento
da Av. Professor Benhur Aparecido de Paiva (VTG 353); alternativa
mais bem situada à Estrada Municipal Mário Dorna - VTG 448,
considerando a implantação do Parque da Represa.

Região em ocupação. Situação: Presença de vazios
urbanos, loteamentos em fase de aprovação e
ocupações irregulares de chácaras de lazer. Formação
de área contígua que possibilita a expansão do
perímetro urbano e a formação de vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA
Existente: Rede de água localizada
na Estrada Municipal VTG 020 na
altura do Jardim Cidade Jardim II.
Restrições: Há problemas de baixa
pressão na rede de água existente.
Identificação de contaminação por
bário em poço perfurado no Jardim
Cidade
Jardim
II
Estudar
implantação: de reservatórios de
apoio e adutoras para interligação
na rede existente.

Existente:
Rede
de
esgotos
localizada no entroncamento das Av.
Deputado Áureo Ferreira e Estrada,
para interligação ao Emissário "1/4",
por meio de travessia existente.
Restrição: áreas com necessidade de
implantação de EEE. Estudar
implantação: interligação em rede
localizada no entroncamento das Av.
Deputado Áureo Ferreira e Estrada,
para interligação ao Emissário "1/4",
por meio de travessia existente.

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Risco de agravamento de
assoreamento, de transbordamento
e contaminação da represa de
abastecimento público. Estudar
implantação: de detenções a
montante
com
sistemas
de
tratamento, visando a manutenção
da qualidade da água no manancial.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Forte presença de recursos Hídricos.
Grande parte está localizada na
bacia de contribuição da Represa de
Abastecimento da SAEV. Risco de
contaminação e assoreamento do
manancial
de
abastecimento.
Existência
de
antigo
lixão,
possibilidade de contaminação do
solo e do lençol freático. Presença
do Córrego Horto afluente do
Marinheirinho
e
fragmentos
florestais importantes. Presença do
Horto Florestal.
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Figura 50. Região 12

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

198

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

REGIÃO LOCALIZAÇÃO

12

LESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Região não ocupada por loteamentos. Em ocupação:
Acesso precário. Estudar implantação: alternativa mais bem loteamento em fase de aprovação Situação: Presença de
situada à Estrada Municipal Mário Dorna - VTG 448, ocupações irregulares de chácaras de lazer nas proximidades
considerando a implantação do Parque da Represa.
Formação de área contígua que possibilita a expansão do
perímetro urbano e a formação de vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA

Não possui rede de água. Restrição:
Há problemas de baixa pressão na
rede de água existente. Identificação
de contaminação por bário em poço
perfurado no Jardim Cidade Jardim
II.
Estudar
implantação:
de
reservatórios de apoio e adutora
para interligação em rede existente
na Estrada Municipal VTG 020
localizada na altura do Loteamento
Jd. Cidade Jardim II ou implantação
de sistemas isolados.

Não possui redes de esgoto. Estudar
implantação: de interligação em
rede localizada no entroncamento
das Av. Deputado Áureo Ferreira e
VTG 020, para interligação ao
Emissário "1/4", por meio de
travessia existente.

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Risco de agravamento de
assoreamento, de transbordamento
e contaminação da represa de
abastecimento público. Estudar
implantação: de detenções a
montante
com
sistemas
de
tratamento, visando a manutenção
da qualidade da água no manancial.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Forte presença de recursos Hídricos.
Localizada na bacia de contribuição
da Represa de Abastecimento da
SAEV. Risco de contaminação e
agravamento do assoreamento do
manancial
de
abastecimento.
Existência de antigo lixão próximo,
possibilidade de contaminação do
solo e do lençol freático. Presença
do Córrego Horto afluente do
Marinheirinho com falta de mata
ciliar em alguns pontos.
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Figura 51. Região 13

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

13

LOCALIZAÇÃO

LESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Acesso precário. Estudar implantação: alternativa mais bem
situada à Estrada Municipal Mário Dorna - VTG 448, considerando
a implantação do Parque da Represa; prolongamento da Rua
Região não
Caiapós com transposição (Sistema viário do entorno com
irregulares.
dimensionamento inadequado); forma combinada de ocupação
com modificações do sistema viário do bairro São Cosme que
permita o acesso.
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA

Não possui redes de água. Estudar
implantação: de construção de rede
para interligação em rede existente
ou construção de sistemas isolados.

Não possui redes de esgoto. Estudar
implantação: de travessia do
córrego
Marinheirinho
e
interligação no interceptor 4/C
localizado na Rua Delclécio Lasso
(300 mm).

ocupada.

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Risco de agravamento de
assoreamento, de transbordamento
e contaminação da represa de
abastecimento público. Estudar
implantação: de detenções a
montante
com
sistemas
de
tratamento, visando a manutenção
da qualidade da água no manancial.
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Presença

de

ocupações

FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localizada na cabeceira da Represa
de Abastecimento da SAEV. Forte
presença de recursos Hídricos. Risco
de contaminação e agravamento do
assoreamento do manancial de
abastecimento.
Presença
do
Córrego do Marinheirinho com falta
de mata ciliar em alguns pontos.
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Figura 52. Região 14

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

14

LESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Acesso Precário. Existentes: Cont. Nasser Marão Filho Estudar
implantação: da Estrada Primo Furlani VTG 371; conexão viária com a
estrada VTG 371 no seu cruzamento com o Linhão; Av. Marginal;
conexão da VTG 371 com a Av. Anastácio Lasso.

Região em ocupação. Existência de condomínio de
edifícios aprovado, ainda não implantado. Forte
presença de ocupações irregulares de chácaras de
lazer nas proximidades.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA

Não possui redes de água. Estudar
implantação: rede para interligação
em rede existente na Estrada Primo
Furlani - VTG 371.

Não possui redes de esgoto.
Estudar implantação: de travessia
do córrego Marinheirinho e
interligação no interceptor 4/C
localizado na Estrada Municipal
Primo Furlani - VTG 371 (300 mm).

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Risco de agravamento de
assoreamento, de transbordamento
da represa de abastecimento
público. Estudar implantação: de
detenções a montante com
sistemas de tratamento, visando a
manutenção da qualidade da água
no manancial.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localizada na cabeceira da Represa
de Abastecimento da SAEV. Forte
presença de recursos Hídricos. Risco
de contaminação e agravamento do
assoreamento do manancial de
abastecimento. Córrego Marinheiro
com falta de mata ciliar, pouca
vegetação nativa e assoreado.
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Figura 53. Região 15

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

15

SUL

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existente: Rodovia SP 320 (Saída 513, sentido Rio Preto- Fernandópolis) pelo
Viaduto SP 320; pequeno trecho da Avenida Marginal implantado. Estudar
implantação: Avenida marginal; conexão viária entre projeção das Av. dos
Linhões com o Viaduto SP 320; acesso da SP 320 (precário) a VTG 457.

Região não ocupada. Presença da
Subestação
da
CETTEP,
empresas,
propriedades rurais e ocupações irregulares
de chácaras de lazer.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA

Não possui redes de água. Estudar
implantação:
de
rede
para
interligação em rede existente na
Estrada Primo Furlani - VTG 371 ou
previsão de sistemas isolados.

Não possui redes de esgoto. Estudar
implantação: de travessias do
córrego Queixada para interligação
no interceptor 4/C localizado na
Estrada Municipal Primo Furlani VTG 371 (300 mm) ou construção de
sistemas isolados.

DRENAGEM
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Risco de agravamento de
assoreamento, de transbordamento
e contaminação da represa de
abastecimento público. Estudar
implantação: de detenções a
montante
com
sistemas
de
tratamento, visando a manutenção
da qualidade da água no manancial.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localizada na bacia de contribuição
da Represa de Abastecimento da
SAEV. Risco de contaminação da
represa pela implantação de
empresas
potencialmente
poluidoras. Presença do Córrego
Queixada com pouca vegetação e
falta de mata ciliar em alguns
pontos.
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Figura 54. Região 16

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

16

SUL

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existente: Rodovia SP 320 (Saída 514, sentido Fernandópolis-S. J. Rio Preto)
pelo Viaduto; Avenida Marginal parcialmente implantada. Estudar implantação:
da avenida marginal interligando-os seus trechos já implantados (Posto
Amigão); interligação entre o Viaduto e VTG 040 (altura do Jardim Athenas)
através do Linhão.

Presença de loteamento comercial sem
ocupações, empresas, propriedades rurais
e ocupações irregulares de chácaras de
lazer. Formação de área contígua que
possibilita a expansão do perímetro
urbano e a formação de vazios urbanos.

ÁGUA
Existente: Rede de água
localizada na Marginal José
Marão Filho até o Loteamento
Comercial Jardim Alvorada.
Estudar implantação: de rede
para interligação em rede
existente ou previsão de
sistemas isolados.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
DRENAGEM
Existente: Rede de esgoto na
Localizada na Bacia do Córrego
Marginal José Marão Filho com
Marinheirinho. Restrições: Bacia Crítica.
Rua Prof. Laor Aparecido Grespi, Risco de agravamento de assoreamento,
que se interliga ao interceptor
de transbordamento e contaminação da
4/C por meio de travessia do
represa de abastecimento público.
Córrego Paineiras. Estudar
Estudar implantação: de detenções a
implantação: de redes que se
montante com sistemas de tratamento,
interliguem a travessia que
visando a manutenção da qualidade da
interliga no interceptor 4/C.
água no manancial.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localizada na bacia de contribuição
da Represa de Abastecimento da
SAEV. Risco de contaminação da
represa pela implantação de
empresas potencialmente
poluidoras. Presença do Córrego
Paineiras com falta de mata ciliar
em alguns pontos.
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Figura 55. Região 17

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

17

SIMONSEN

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existente: Rodovia SP 320 (Saída 510, sentido Fernandópolis-S. J. Rio
Preto e 511, sentido Fernandópolis- S. J. Rio Preto) pelo Viaduto;
Avenida marginal parcialmente implantada. Necessidade de
requalificação urbana na porção oeste do Distrito em razão de
sistema viário desconforme. Estudar implantação: Avenida Marginal
até o Viaduto, VTG 040/385.

Existentes: Distrito de Simonsen, Presença de
empresas, chácaras de lazer e vazios urbanos.
ocupações irregulares do lado direito da SP 320
sentido S. J. Rio Preto -Fernandópolis. Em ocupação:
8º Distrito Industrial em implantação. Previsão de
implantação de Cemitério Municipal. Restrições: A
presença da linha férrea se apresenta como uma
restrição a expansão da região.

ÁGUA
Existente: 2 Poços profundos no
aquífero Bauru, localizados no
distrito de Simonsen (do lado
direito sentido Fernandópolis- Rio
Preto). Redes de abastecimento no
Distrito de Simonsen. Estudar
implantação: verificar a capacidade
dos sistemas de poços existentes e
a necessidade de implantação de
outros sistemas isolados.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: redes de esgoto no
Distrito de Simonsen e emissário
que interliga na ETE. Capacidade
estimada de 1000 (mil) habitantes.
Estudar
implantação:
solução
intermediária para o tratamento de
esgoto até o final do ano de 2030,
caso haja expansão urbana para
além da capacidade atual. Verificar a
necessidade de ampliação da lagoa
de tratamento de Simonsen.

DRENAGEM

Localizada na Sub bacia do Córrego
Piedade. Existência de pontos de
alagamento. Estudar implantação:
de detenções e lançamento com
redução de energia na cabeceira do
córrego da Lagoa.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localizada na Sub-bacia do Córrego
Piedade. Presença do Córrego
Lagoinha, com falta de mata ciliar
em alguns pontos; Cabeceira do
Córrego Lagoa sem mata ciliar.
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Figura 56. Região 18

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

18

LOCALIZAÇÃO

SUL

ÁGUA

Existente: Existência do
poço Sudeste e redes no
entorno.
Estudar
implantação: de redes
adutoras.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existente: Avenida Antônio Morettin, Estrada VTG 040. Estudar implantação:
Prolongamentos: 1. Avenidas Antônio Morettin e Pansani e Ruas Valdevir de
Oliveira Guena, Ângelo Dal Bem, e as que vertem dos loteamentos já
implantados; dispositivo de conexão com a Estrada Municipal VTG 40;
dispositivo de interligação das Av. Pansani, Antônio Morettin e avenidas dos
linhões; interligação da Archimedes Brunini, Antônio Morettin, Felício
Gorayeb e Av. Linhão que interliga ao viaduto e VTG 040.

Região não ocupada. Existência de projeto
de loteamentos em aprovação. Presença de
ocupações irregulares por chácaras de lazer,
plantações. Formação de área contígua que
possibilita a expansão do perímetro urbano
e a formação de vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existentes: Redes de esgoto
localizadas por toda a região,
interligadas,
parte
para
o
emissário "4/4" e parte para o
interceptor
"4/C
Estudar
implantação: de redes que
interliguem
nos
emissários
existentes.

DRENAGEM

Localizada na Bacia do Córrego Marinheirinho.
Restrições: Bacia Crítica. Existência de pontos de
alagamento a jusante (Assary). Risco de
agravamento
de
assoreamento,
de
transbordamento e contaminação da represa.
Transposição da Rodovia Euclides da Cunha
subdimensionada. Estudar implantação: de
detenções a montante e travessias no córrego
Marinheirinho.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Forte presença de recursos Hídricos.
Localizada
na
cabeceira
do
Marinheirinho e Paineiras. Existência
de
Remanescente
Florestal
denominado Mata dos Fávaro, onde
localiza-se a nascente de Córrego
Marinheirinho.
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Figura 57. Região 19

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

19

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Loteamento Parque Residencial Figueira em
implantação. Por estar localizada no Cone de
Sem acesso. Viaduto de transposição da linha férrea em implantação
Aproximação do aeroporto a região possui
pelo empreendimento Parque Residencial Figueira. Estudar implantação:
restrições à ocupação. Formação de área contígua
prolongamento da Rua Minas Gerais; de conexões nas áreas contíguas.
que possibilita a expansão do perímetro urbano e a
formação de vazios urbanos.

SUL

ÁGUA
Não possui redes de água. Estudar
implantação:
sistema
de
abastecimento
isolado
com
perfuração
de
poço
pelo
empreendimento
Parque
Residencial Figueira.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Redes em implantação. Restrição:
localiza-se na Bacia de Contribuição
do Rio São José dos Dourados (Subbacia do Córrego cachoeirinha).
Ausência de tratamento de esgotos
na bacia. Estudar implantação:
Estação elevatória de Esgotos (EEE)
para interligação em rede existente.

DRENAGEM
Localiza-se
na
SubBacia
Hidrográfica do Cachoeirinha/ São
José dos Dourados. Restrição: região
de
cabeceira
do
Córrego
Cachoeirinha. Estudar implantação:
detenções e lançamento com
redução de energia na cabeceira do
córrego da Cachoeirinha.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localiza-se na cabeceira do Córrego
Carvalho/Cachoeirinha.
Forte
presença de erosão, nascentes e
recursos hídricos assoreados e com
pouca mata ciliar.
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Figura 58. Região 20

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

20

SUL

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Avenida Fábio Cavalari através da transposição da linha
férrea Existente; trevo de acesso a SP 461. Estudar implantação:
transposição e prolongamento da Av. República do Líbano,
interligando com a Av. Fábio Cavalari, na rotatória do Loteamento
Jardim Nogueira do Prado (em implantação); Av. Marginal a Ferrovia e
suas conexões com o viário existente no Loteamento Jd. Vivendas e
suas projeções a oeste.

Presença da Microusina (patrimônio histórico).
Loteamentos implantados: Jardim das Palmeiras II,
Conjunto Habitacional Sonho Meu, Jardim Vivendas.
Presença de vazios urbanos. Por estar localizada no
Cone de Aproximação do aeroporto a região possui
restrições à ocupação. Formação de área contígua
que possibilita a expansão do perímetro urbano e a
formação de vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA
Existente: redes localizadas na
Avenida Fábio Cavalari. Restrições:
Existência de problemas de baixa
pressão na rede e falta de água.
Estudar implantação: de bombas de
pressurização e a interligação com o
poço Oeste (ainda em construção).

Existente: rede localizada na Avenida
Fábio Cavalari. Restrição: apesar de
localizar-se do outro lado da linha
férrea, próximo ao espigão, é
possível a interligação do esgoto
com a rede existente. Estudar
implantação: redes que interliguem
na rede existente.

DRENAGEM
Localiza-se
na
SubBacia
Hidrográfica do Cachoeirinha/ São
José dos Dourados. Restrições:
região de cabeceira do Córrego
Cachoeirinha. A implantar: Verificar
necessidade de detenções e
lançamento com redução de energia
na cabeceira do córrego da
Cachoeirinha.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localiza-se na cabeceira do Córrego
Cachoeirinha.
Existência
de
fragmento florestal importante (53,5
ha).
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Figura 59. Região 21

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

21

SUL

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Avenida Fábio Cavalari através da
transposição da linha férrea Existente; trevo de acesso
a SP 461. Estudar implantação: duplicação da Av.
Fábio Cavalari até o acesso para a Rodovia SP 461.
Estudar a implantação da Av. do Linhão.

Loteamentos implantados: Jardim das Palmeiras II, Conjunto
Habitacional Sonho Meu, Jardim Vivendas. Loteamentos aprovados
em implantação (amarelo): Jardim Nogueira do prado. Áreas com
projetos em aprovação (vermelho). Presença de vazios urbanos. Por
estar localizada no Cone de Aproximação do aeroporto a região
possui restrições à ocupação. Formação de área contígua que
possibilita a expansão do perímetro urbano e a formação de vazios
urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ÁGUA
ESGOTO
Não possui redes de esgoto. Restrição:
Existente: redes localizadas na Localiza-se na Bacia de Contribuição do Rio
Avenida Fábio Cavalari.
São José dos Dourados, e parte da região
Restrições: Existência de
para ser ocupada necessita de implantação
problemas de baixa pressão
de estações elevatórias de esgoto (EEE) e
na rede e falta de água.
construção de redes para interligação em
Estudar implantação: bombas rede existente no Loteamento Dharma Ville
de pressurização e interligação para interligação no emissário "2/3", cujo
com o poço Oeste (ainda em
trecho entre a travessia da Rua Vitorio
construção).
Albarello e a travessia do Córrego Boa Vista
do Médio necessita substituição.

DRENAGEM
Localiza-se na Sub- Bacia Hidrográfica
do Cachoeirinha/ São José dos
Dourados. Restrições: região de
cabeceira do Córrego Cachoeirinha.
Estudar implantação: de detenções e
lançamento com redução de energia
na cabeceira do córrego da
Cachoeirinha.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Localiza-se na cabeceira do
Córrego Cachoeirinha, com
forte presença de nascentes
e afluentes em que se
verifica a falta de mata ciliar
em alguns pontos.
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Figura 60. Região 22

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

22

OESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: Rodovia Péricles Belini (SP 461), Estrada Vicinal VTG 070 Nelson Bolotario. Estudar implantação: transposição de córrego,
pavimentação de trecho da VTG 441; construção de dispositivo de
conexão da VTG 441, Avenida Nelson Bolotario, Av. Olívio Commar e Av.
Marginal; duplicação da Avenida Nelson Bolotario; prolongamentos das
Ruas Rivaldo Fonseca Miranda e Gilberto Deroide.

Loteamento em aprovação. Presença de áreas não
ocupadas. Por estar localizada no Cone de
Aproximação do aeroporto a região possui
restrições à ocupação. Formação de área contígua
que possibilita a expansão do perímetro urbano e
formação de vazios urbanos.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA

Não possui redes de água. Estudar
implantação: de sistemas isolados
e/ou interligação com o Sistema do
Poço Oeste (em construção) com
construção de adutoras.

Não possui redes de esgoto. Estudar
implantação:
Interligação
no
emissário 2/3 existente na margem
direita do Córrego Boa Vista, cujo
trecho entre a travessia da Rua
Vitorio Albarello e a travessia do
Córrego Boa Vista do Médio
necessita substituição.

FRAGILIDADES AMBIENTAIS
DRENAGEM
Localiza-se
na
Bacia
do
Marinheirinho/ Córrego Boa Vista.
Restrições:
Bacia
Crítica:
rompimentos das pontes de
travessia do Córrego Boa Vista, pela Córrego Boa Vista altamente
Rodovia Péricles Belini. Existência de erodido no trecho a jusante da
pontos de alagamento dentro da ponte da SP 461.
bacia (Av. Jesus Silva Melo). Estudar
implantação: de detenções e
lançamento com redução de
energia.
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Figura 61. Região 23

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

23

OESTE

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Existentes: ponte sobre o Córrego Boa Vista,
prolongamento da Avenida das Nações.
Estudar
implantação: VTG até conexão com a marginal e Av.
Olívio Commar; prolongamentos das Ruas Rivaldo
Fonseca Miranda e Gilberto Deroide; VTG 157 e sua
interligação com a VTG 070.

Existência de loteamentos Parque Belo Horizonte I e II, Residencial
Anna Munhoz Alvares e Votuporanga III. Loteamento aprovado em
implantação (amarelo): Parque Ferrarez e Parque Vida Nova.
Presença de áreas não ocupadas, vazios urbanos e ocupações
irregulares nas imediações. Formação de área contígua que
possibilita a expansão do perímetro urbano e a formação de vazios
urbanos.

ÁGUA

Não possui redes de água. Estudar
implantação: de adutoras para
interligação com o Sistema do Poço
Oeste
(em
construção)
com
construção de adutoras.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Existente: redes existentes no
loteamento Parque Belo Horizonte II.
Estudar a implantação: redes que
interliguem na rede existente no
Loteamento Parque Belo Horizonte
II, que encaminha para a travessia na
ponte sobre o córrego Boa Vista e
interliga no emissário existente
"2/3". Necessidade de EEE.

DRENAGEM
Localiza-se
na
Bacia
do
Marinheirinho/ Córrego Boa Vista.
Parte das águas vertem para a bacia
do Córrego do Barreiro. Estudar
implantação: de detenções e
lançamento com redução de energia
na cabeceira do Córrego do Barreiro
e Boa Vista.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localiza-se
na
Bacia
do
Marinheirinho/ Córrego Boa Vista,
que
possui
trechos
de
assoreamento. Presença de afluentes
do Boa Vista e Barreiro com falta de
mata ciliar em alguns trechos.
Presença de fragmentos florestais.
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Figura 62. Região 24

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO LOCALIZAÇÃO

24

CHÁCARAS
DE LAZER

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Acessos precários na SP 320. Estudar implantação: conexão
com viaduto da SP 320 e Av. Marginal; conexões ao sul com
o sistema viário oficial. Estudar a implantação de alças de
acesso; implantação da Av. do Linhão com conexão com o
viaduto SP 320.

Existentes: Loteamento de Chácaras Pampa Ville e espaço de
eventos. Loteamento de Chácaras em aprovação.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ÁGUA
ESGOTO
Não há coleta de esgoto. Estudar
Não há abastecimento de água.
implantação: de sistemas isolados
Estudar implantação: de sistemas
de tratamento de esgoto. Estudar a
isolados de abastecimento de água.
conexão com o emissário norte.

DRENAGEM
Estudar implantação: de detenções
e lançamento com redução de
energia no Córrego do Barreiro, Boa
Vista e afluente.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localiza-se na Bacia do Córrego
Barreiro. Córrego com falta de mata
ciliar em alguns pontos. Presença
de fragmento florestal próximo.
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Figura 63. Região 25

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

25

LOCALIZAÇÃO

ACESSOS PRINCIPAIS

Acessos precários na SP 320 (Pampa Ville) e VTG 010 para a Estrada
CHÁCARA DE LAZER Municipal Emídio Pereira de Araújo (antiga VTG 153). Estudar
implantação: de dispositivo de acesso na VTG 010.

ÁGUA

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

Não há abastecimento de água.
Não há coleta de esgoto. Estudar
Estudar implantação: de sistemas
implantação: de sistemas isolados
isolados de abastecimento de água. de tratamento de esgoto.

OCUPAÇÕES

Loteamento de Chácaras em aprovação.

DRENAGEM
A implantar: Estudar implantação:
de detenções e lançamento com
redução de energia no Córrego do
Anu.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Ausência de cobertura vegetal.
Presença de fragmento florestal a
ser preservado.
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Figura 64. Região 26 e 27

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO
26

LOCALIZAÇÃO
CENTRO
EVENTOS

ACESSOS PRINCIPAIS

DE Acesso precário. Estudar a implantação: dispositivos de
Centro de Eventos "Elder Henrique Galera".
acesso na SP 461 e VTG 010 (Parisi).

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ÁGUA
ESGOTO
Não há coleta de esgoto. Estudar a
Sistema isolado de abastecimento implantação: sistemas isolados de
de água.
tratamento e/ou conexão com
emissário de esgoto existente.

REGIÃO
27

OCUPAÇÕES

LOCALIZAÇÃO

DRENAGEM
Localiza-se
na
Bacia
do
Marinheirinho. O Lançamento das
águas pluviais é feito em córrego
afluente.

ACESSOS PRINCIPAIS

Acesso precário. Estudar a implantação de dispositivos de acesso
PERIMETRO URBANO
na SP 461. Estudar interligação com o prolongamento da Av.
ISOLADO - NORTE
projetada (Jd. Tarraf -VTG 341).

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

ÁGUA
Não há abastecimento de água. A
implantar: Estudar a implantação: de
sistemas isolados de abastecimento
de água ou conexão com o sistema
de abastecimento existente.

Presença de córrego afluente
bastante assoreado e sem mata
ciliar. Presença de fragmento
florestal próximo.

OCUPAÇÕES
Área não ocupada.

DRENAGEM
Bacia do Córrego Marinheirinho.
Não há coleta de esgoto. Estudar a Restrições: Bacia Crítica. Pontes da
implantação de sistemas isolados de VTG 341 e da Rodovia Péricles Belini
tratamento de esgoto e/ou conexão estão subdimensionadas. Estudar a
com emissário existente.
implantação: de detenções a
montante.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Forte presença de recursos hídricos
e brejos. Presença do Córrego
Jaraguá com falta de mata ciliar em
alguns pontos. Presença de represas
de criação de peixe a jusante.
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Figura 65. Região 28

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

28

LOCALIZAÇÃO

CHÁCARA DE LAZER

ÁGUA

ACESSOS PRINCIPAIS

Acesso precário. Estudar implantação:
dispositivos de acesso na VTG 020.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

Não há coleta de esgoto. Estudar
Não há abastecimento de água. implantação: de sistemas isolados
Estudar implantação: de sistemas de tratamento de esgoto ou
isolados de abastecimento de água. interligação com rede existente do
Condomínio Kota Bulan.

OCUPAÇÕES

de

Área não ocupada. Próximo ao condomínio
Kota Bulan. Loteamento de chácara de lazer
em aprovação.

DRENAGEM
FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Localizada na Bacia do Córrego
Marinheirinho. Restrições: Bacia
Crítica. Ponte da Rodovia Péricles
Presença de fragmento Florestal
Belini
encontram-se
Proximidade com a cabeceira do
subdimensionadas.
Estudar
Rodeiro
implantação: de detenções a
montante e dimensionamento da
Ponte da VTG 020.
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Figura 66. Região 29

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

29

LOCALIZAÇÃO

TERMINAL MODAL

ÁGUA

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Acesso precário. Estudar implantação: de
dispositivos no cruzamento da VTG 040 com a
Área ocupada pelo terminal modal.
VTG 383; interligação da VTG 040 a marginal da
SP 320 (próximo a Art Brasil)

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

DRENAGEM
FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Estudar implantação: de lançamento Proximidade com a cabeceira dos
Abastecimento de água por sistema Tratamento de esgoto por sistema
do
córrego
Barreiro
com córregos Prata, Barreiro, Cana do
isolados
isolado do tipo fossa séptica.
transposição da linha férrea.
Reino.
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Figura 67. Região 30 e 31

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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REGIÃO

30

LOCALIZAÇÃO

VILA CARVALHO

ÁGUA

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Acesso precário. Estudar implantação: de
dispositivo de acesso a Vila Carvalho com Ocupações em fase final de regularização.
redução de velocidade e Avenida Marginal.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO

Presença de fossas negras e
sépticas. Inexistência de redes e
Redes existentes na Vila Carvalho.
tratamento. A implantar: redes e
Existência de Poço na Vila Carvalho.
estação de tratamento de esgotos
em fase de licitação.

DRENAGEM
FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Não há rede de galerias. Estudar
implantação: de guias, sarjetas,
Localizada na Sub Bacia Córrego
pavimentação, galerias de águas
Cachoeirinha. Presença do Córrego
pluviais, detenção e dispositivos de
Carvalho erodido e sem mata ciliar.
dissipação
de
energia
com
lançamento do córrego Carvalho.
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REGIÃO

31

LOCALIZAÇÃO

INCLUSA NO PERÍMETRO URBANO

ÁGUA
Redes existentes na Vila Carvalho.
Existência de Poço na Vila Carvalho.
Estudar implantação: de interligação
na adutora da Vila Carvalho ou
implantação de sistema isolado.

ACESSOS PRINCIPAIS

OCUPAÇÕES

Loteamento em aprovação, aguardando
Acesso precário. Estudar implantação: de
Estudo de Impacto de Vizinhança. Presença
dispositivo de acesso a Vila Carvalho com
de áreas não ocupadas. Por estar localizada
redução de velocidade e Avenida Marginal.
no Cone de Aproximação do aeroporto a
Estudar conexão com a estrada Boaideira.
região possui restrições à ocupação.

INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
ESGOTO
Inexistência de redes e tratamento.
Execução de redes e estação de
tratamento de esgotos em fase de
licitação.
Estudar
implantação:
verificar se há necessidade de
ampliação da capacidade da estação
de tratamento projetada para
atender a demanda particular.

DRENAGEM

FRAGILIDADES AMBIENTAIS

Não há rede de galerias. Estudar
implantação: de implantação de
guias,
sarjetas,
pavimentação, Localizada na Sub Bacia Córrego
galerias de águas pluviais, detenção Cachoeirinha. Presença do Córrego
e dispositivos de dissipação de Carvalho erodido e sem mata ciliar.
energia com lançamento do córrego
Carvalho.
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Outro fenômeno identificado na sistemática de expansão do perímetro urbano por
meio da iniciativa privada, dos últimos anos, é a criação de vazios que, apesar de estarem
na zona rural, encontram-se entre glebas urbanas, beneficiando-se da valorização
imobiliária resultante. É comum verificar que proprietários solicitem a inclusão, no perímetro
urbano, propositalmente, somente parte de suas glebas, criando estes tais “vazios”
aguardando a valorização resultante.
Figura 68. Vazios limítrofes ao perímetro urbano, localizados na zona rural.

Fonte: autores a partir de Foto Google Earth (2019).
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3.2.4. Conclusão sobre a Expansão Urbana do Município
Na dinâmica da expansão urbana, o processo de ampliação do perímetro legal é um
componente importante de indução da valorização imobiliária através da inclusão de áreas,
que mesmo sem a perspectiva de ocupação imediata, passam a figurar como passiveis para
implantação de novos loteamentos. Esta dinâmica contribui para o desequilíbrio dos preços
imobiliários, em que a indução do crescimento obedece mais ao interesse do mercado do
que a questões técnicas, como a presença de infraestrutura, contiguidade do sistema viário,
economia nos investimentos, etc.
Revela-se a necessidade do poder público municipal, titular da obrigação do
ordenamento do solo, agir a fim de evitar os impactos negativos da lógica especulativa por
meio dos mecanismos à disposição na legislação vigente.
Cabe ressaltar que o empreendedor imobiliário é um importante ator dentro da
dinâmica urbana e que assumiu nos últimos anos papel de destaque na produção de solo
urbano, especialmente para atendimento das demandas da classe média e baixa. Desta
forma, o objetivo da regulação da expansão urbana não é impedir o desenvolvimento, mas
coibir e desestimular práticas nocivas que ocasionem, por exemplo, altos preços imobiliários
ou a necessidade de investimentos públicos em regiões que a princípio, tecnicamente, são
impróprias a ocupação.
Torna-se evidente que o processo especulativo interfere de maneira nociva na
produção do espaço, criando excesso de oferta, que se traduzirá em prejuízos ao município
e a economia popular.
A atual situação do mercado é crítica. A queda nas vendas de lotes, fez com que os
empreendimentos entrassem em compasso de espera pelo reaquecimento do mercado.
Com os 12.892 lotes vazios, a cidade teria capacidade de abrigar uma população adicional
estimada de cerca de 29.000 pessoas.
Atualmente, existem 39 projetos de novos loteamentos. Desses, 15 encontram-se
aprovados, porém aguardando início das obras; 10 possuem aprovação prévia, todavia ainda
não deram entrada na aprovação final; 14 possuem diretrizes para os projetos de
Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019
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parcelamento do solo, sendo 11 deles com diretrizes vencidas e 3 ainda vigentes. Neste
interim, também houve dois pedidos de cancelamento de projetos aprovados.
A tendência é haver mais pedidos de cancelamento e desistência. Avalia-se ser esta a
melhor opção, se for considerado que os lotes destes 39 novos empreendimentos somarse-iam aos 12.892 lotes vagos já existentes. Não há mercado para tantos lotes disponíveis,
e a tendência de diminuição do ritmo de crescimento populacional, identificado na leitura
do contexto regional, reforça essa tese.
Por outra perspectiva, apesar da tendência imposta pela crise do mercado imobiliário,
ainda não é percebida diminuição dos valores dos lotes. Este fato criou um mercado
específico, destinado a atender a demanda da população de baixo poder aquisitivo com
lotes menores, pois se observa imensa quantidade de desmembramentos de lotes de 250
m² ou mais, em lotes 125 m². Essa vem sendo uma forma do mercado imobiliário desfazer
do grande estoque de terras sem mercado, ao mesmo tempo em que permite acesso à terra
urbana e habitação às classes sociais menos abastadas.
Este assunto é abordado mais detalhadamente no item dedicado à análise do
parcelamento do solo, porém, pode-se adiantar que esta não é a melhor forma de acesso à
terra urbana para as classes menos abastadas, uma vez que a redução em 50% do tamanho
do lote não é acompanhada da mesma redução do valor. Além do que, esses desdobros
colocam em xeque o conforto ambiental de residências construídas em lotes dessa
metragem reduzida.

3.2.5. Vazios urbanos, imóveis não edificados, subutilizados e não
utilizados.
Neste item, serão analisados os espaços urbanos sem ocupação efetiva que
impactam, negativamente, no desenvolvimento da cidade à medida que/ na medida em que
contribuem, entre outras coisas, para a especulação imobiliária, custos com a manutenção
de infraestrutura urbana ociosa e o desadensamento populacional. Nesta categoria
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enquadram-se os vazios urbanos, imóveis urbanos não edificados, subutilizados e não
utilizados; todos passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, desde
que comprovada sua ociosidade real e nocividade ao desenvolvimento urbano mais justo.
Tendo em vista o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, essa
análise poderá subsidiar propostas de regulamentação de instrumentos urbanísticos que
garantam ao cidadão o direito à cidade e à terra urbana.
Segundo o art. 176, §4º do PDP 2007, consideram-se vazios urbanos “as glebas, sem
edificações, com área igual ou superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) localizadas
no interior do perímetro urbano consolidado” (VOTUPORANGA, 2007).
Pode ocorrer nesta análise alguma divergência interpretativa entre a referida Lei
municipal e a Lei Federal nº13.465/2017 discutida anteriormente, uma vez que esta, define
“área

urbana

consolidada”

como

aquela

que,

entre

outros

critérios,

esteja

predominantemente edificada. A palavra “predominante” pode gerar diferentes
interpretações, pois se tomada em seu sentido literal, em tese, não deveria haver vazios
dentro do perímetro consolidado.
Porém, como afirmado anteriormente, o traçado do perímetro consolidado atual
considerado neste Plano Diretor, engloba glebas que não estão edificadas ou foram objetos
de parcelamento, porém, por estarem inseridas dentro da malha urbana desfrutam das
infraestruturas instaladas. São aquelas englobadas pelo tecido urbano.
O texto legal em vigência no município define então, que o vazio urbano é a gleba
sem edificações localizada no interior do perímetro urbano consolidado, ou seja, a gleba
que estando dentro da malha urbana, beneficia-se da presença de infraestruturas, e
consequentemente valoriza-se com isso.
No entanto, como observado nos estudos das áreas incorporadas ao perímetro legal,
existem muitas áreas vazias localizadas fora do perímetro urbano consolidado, que da
mesma forma beneficiam-se da proximidade da infraestrutura urbana existente. Estas,
apesar de não serem consideradas vazios urbanos perante a lei, deverão ser objeto de ações

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

238

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

que garantam a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da
ação do poder público.
O mapa abaixo (figura 69, anexo 31), elaborado a partir de informações do
Departamento de Cadastro Físico do município, distinguiu os imóveis localizados dentro do
perímetro consolidado (em tons de vermelho e amarelo) daqueles localizados fora deste
recorte, porém dentro do perímetro urbano legal (em tons de verde e azul).
Figura 69. Vazios Urbanos (perímetro consolidado) e imóveis não urbanizados (perímetro
legal) (anexo 31)

Fonte: autores a partir de Mapa elaborado pela SEPLAN.
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Percebe-se que o vazio urbano, da forma como está definido pelo PDP 2007, não
contempla a maioria das áreas urbanas legais sem ocupação urbana efetiva. Pode-se
observar facilmente, que os vazios urbanos definidos pelo PDP 2007 (localizados dentro do
perímetro consolidado) são minoria diante das muitas glebas dentro do perímetro legal que
não cumprem papel efetivo nem de terra rural, nem de solo urbano, atendendo apenas a
interesses de especulação fundiária.
Dentro do perímetro urbano consolidado foram mapeados todos os imóveis sem
edificação e subtilizados entre 5.000 m² e 10.000m², além daqueles com área superior a
10.000 m². Duas considerações precisam ser feitas em relação estes imóveis.
Primeiro, que os imóveis entre 5.000 m² e 10.000m” também foram mapeados,
porque aventa-se aqui sobre sua inclusão como vazio urbano. Isso porque, considera-se que
lotes a partir de 5.000m² já impactam negativamente no desenvolvimento urbano, uma vez
que sua ocupação proporcionaria a produção de uma cidade mais compacta, contribuindo
para a refreamento da expansão do tecido urbano. Além desse fato, imóveis 5.000m² já
podem ser desmembrados, no mínimo, em dois lotes com o tamanho máximo permitido no
município, que são as chácaras de lazer de 2.500m², o que viabiliza sua ocupação efetiva.
É importante ressaltar que o termo “subutilizado” foi incluído na legenda, pois ao
analisar as imagens de satélite, foi notada a presença de edificações em alguns dos imóveis
considerados vazios urbanos. Como a taxa de ocupação desses era sempre inferior a 20%
nos casos analisados, eles podem ser entendidos como imóveis subutilizados. Porém, eles
não foram diferenciados dos imóveis não edificados pois seria uma tarefa incompatível com
o tempo disponibilizado para a realização deste diagnóstico.
Ainda dentro do perímetro urbano consolidado, nota-se a presença de muitas áreas
não cadastradas, o que reforça seu papel de vazios urbanos. O fato dessas áreas não
constarem no sistema do Cadastro Municipal, indica que são ainda terras rurais mediante a
lei, consequentemente desfrutam das infraestruturas urbanas sem, sequer pagar IPTU.
Fora do perímetro consolidado e dentro do legal, a situação dos imóveis urbanos
vazios é mais evidente.
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Chama

atenção

o

grande

número

de

imóveis

não

cadastrados

que,

consequentemente não pagam IPTU, ou seja, figuram legalmente ainda como terra rural.
Imóveis vazios, sem utilização urbana efetiva, localizados em ambos perímetros estão aptos
a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.
O § 1º do artigo 12 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 87/2005),
define assim o referido imposto:
Art. 12. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida
em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos ou prestação de serviços públicos indicados em pelo menos
dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I – Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II – Abastecimento de água;
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V – Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado;
VI – Coleta de lixo domiciliar.

Portanto, para um imóvel ser considerado urbano e consequentemente passível de
cobrança do IPTU é necessário que, além de localizado dentro do perímetro legal, atenda a
pelo menos 2 dos 5 requisitos mínimos exigidos.
Desse modo, não há nenhuma justificativa para que glebas que não possuam
infraestruturas ou serviços descritos na lei estejam inseridas dentro do perímetro urbano.
Da mesma maneira, glebas que estão dentro do perímetro urbano legal, porém não
estão beneficiadas pela presença de infraestruturas que as possibilitem de antemão o
desmembramento ou que possuam ainda o uso agrícola, não devem ser necessariamente
consideradas vazios urbanos.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

241

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

No entanto, esta avaliação não é tão simples de ser feita. É comum que proprietários
de glebas já inclusas no perímetro legal, geralmente nos limites deste, arrendem ou utilizem
de maneira pouco intensiva o uso agrícola, aguardando a valorização e a oportunidade de
negócio para lotear.
Da mesma forma, esse fenômeno também se dá nos limites externos ao perímetro
urbano legal. As chamadas áreas periurbanas, próximas ao perímetro urbano, contíguas ou
não, costumam ser caracterizadas pela desfuncionalização da atividade rural. Impactadas
pela dinâmica urbana, nota-se a alteração da sua estrutura fundiária, que tende à
fragmentação. Seu valor de mercado, consequentemente, também é alterado, apresentando
valores que não compreendem a realidade do preço da terra rural.
De qualquer maneira, sob os grandes imóveis não edificados (ou subtilizados)
localizados tanto dentro quanto fora do perímetro legal, serão discutidas as possibilidades
de intervenção a partir dos instrumentos jurídicos e urbanísticos disponíveis, capazes de
orientá-las a cumprir a função social.
O Plano Diretor de 2007 (Lei Complementar nº 106/2007) trouxe, também, em seu
artigo 176, § 1º, a definição de imóvel não edificado.
Art. 176 §1º. Considera-se imóvel não edificado a terra nua desprovida de
qualquer edificação, dentro do perímetro urbano consolidado, e que não
cumpra a nenhum uso previsto nesta Lei Complementar e em lei específica
(VOTUPORANGA, 2007).

Não ficou explícito na lei a real intenção do legislador em diferenciar vazio urbano e
imóvel não edificado, uma vez que ambos são os imóveis sem edificações. No entanto, foi
determinada uma metragem mínima de 10.000 m² para os vazios urbanos.
Assume-se desta forma, que os vazios urbanos são glebas ou suas partes com
dimensões maiores, sem edificações, que não foram objeto de nenhuma forma de
parcelamento do solo e por se beneficiarem das infraestruturas urbanas, estão aptas ao
loteamento e/ou desmembramento. Quanto aos imóveis não edificados, são terrenos/lotes
que já sofreram alguma forma de parcelamento, porém ainda não estão edificados.
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Conforme relatório do Cadastro Físico da Prefeitura Municipal, atualmente dos 45.305
imóveis cadastrados na cidade, 13.838 imóveis (30,54%) não estão edificados. Do total de
imóveis não edificados, 946 (6,8%) pertencentes ao poder público e 12.892 (93,2%) a
particulares.
Tabela 43. Porcentagem de imóveis sem edificações no município de Votuporanga.
Item

Descrição

Número estimado

%

1

Total de imóveis

45.305

100

1.1

Imóveis edificados

31.467

69,46

1.2

Imóveis sem edificações

13.838

30,54

Fonte: autores a partir de Relatório do setor de Cadastro Físico.

Tabela 44. Proporção entre imóveis públicos e particulares sem edificações no município de
Votuporanga.
Item

Descrição

Número estimado

%

1.2

Imóveis sem edificações

13.838

100

1.2.1

Imóveis sem edificação do poder público

946

6,8

1.2.2

Imóveis sem edificações de particulares

12.892

93,2

Fonte: autores a partir de Relatório do setor de Cadastro Físico.

Dos 12.892 terrenos sem edificações privados, 91 são glebas acima de 10.000 m²,
constituindo vazios urbanos segundo a metragem estabelecida do PDP 2007, restando um
total de 12.801 lotes vagos no município.
Estima-se também, pelo referido relatório, que mais da metade (56,26%) destes lotes,
estão em nome de empresas do ramo imobiliário.
Outro dado interessante é quando se compara o total de área de terrenos não
edificados (1.622,94 hectares) com o total de área do perímetro legal (5.285 hectares).

Tabela 45. Porcentagem de área de imóveis não edificados comparada com área do
perímetro urbano legal.
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Item

Descrição

1

Perímetro legal

1.1

Área dos imóveis não edificados (13.838)

1.1.1

Área dos imóveis não edificados públicos (936)

1.1.2

Área dos imóveis não edificados particulares (12.892)

Área (ha)

%

5.285

100

1.622,94

30,70

489,10

9,25

1.133,84

21,45

Fonte: autores a partir de Relatório do setor de Cadastro Físico.

Considerando-se, portanto, apenas os imóveis cadastrados, verifica-se que quase um
terço (30,70%) de área de todo o perímetro urbano legal pertence a terrenos e glebas não
edificados. No entanto, considerando a significativa área ocupada pelos imóveis não
cadastrados, assim como pôde ser observado na figura 69, esse percentual é bem maior na
realidade.
Quanto aos imóveis subutilizados a lei do PDP 2007, classificou em seu artigo 176, §
2º, os móveis subutilizados como aqueles, “localizados dentro do perímetro urbano
consolidado, cujo aproveitamento e/ou taxa de ocupação seja inferior a 20% (vinte por
cento) da área total do terreno” (VOTUPORANGA, 2007)
Não foi possível fazer um levantamento destes imóveis, uma vez que não constam no
Cadastro Físico Municipal, informações de taxa de ocupação e coeficiente de
aproveitamento, impossibilitando a geração de relatórios pelo sistema utilizado (SAT). A
única forma, seria mediante a consulta no Boletim de Informação Cadastral – BIC, de cada
imóvel o que se torna inviável em razão da quantidade de mão de obra necessária (uma vez
que as informações estão em papel, não digitalizadas) e o prazo estabelecido para a
finalização deste diagnóstico.
A ausência dos campos “taxa de ocupação” e “coeficiente de aproveitamento” no
referido sistema foi uma queixa identificada pelos servidores lotados no Departamento
Cadastro Físico. Sua inserção será solicitada à empresa responsável pela prestação do
serviço à Prefeitura Municipal. A identificação, e posterior instrumentalização urbanística
nestes imóveis passa a depender, portanto, dessa questão técnica.
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É importante ressaltar que nem todo imóvel que não possui edificação ou uma taxa
de ocupação menor que 20%, pode ser considerado subutilizados. Existem casos de imóveis
em que, por conta da natureza da atividade, apresentam características que os enquadrariam
nos critérios estabelecidos na lei, tais como estacionamentos, áreas verdes e institucionais,
hortas, entidades assistências.
A Lei Complementar nº 106/2007, o PDP 2007, no § 3º do artigo 176, trouxe também
a definição para imóveis não utilizados.
Art. 176, §3º Considera-se não utilizado o imóvel localizado dentro do
perímetro urbano consolidado que, apesar de possuir edificação, encontrase abandonado ou não habitado, incluídas as construções paralisadas ou em
ruínas, há mais de 24 (vinte e quatro) meses. (VOTUPORANGA, 2007)

A Prefeitura Municipal não possui cadastro dos imóveis abandonados ou não
habitados a mais de 24 meses, porém, foi possível identificá-los a partir de relatório extraído
do sistema da SAEV Ambiental dos imóveis que possuem corte do abastecimento de água
há mais de 24 meses. Segundo o relatório fornecido pela autarquia municipal, atualmente
existe um total de 1.236 imóveis sem fornecimento de água no município. Assume-se,
portanto, que estes imóveis estão sem ocupação há pelo menos dois anos. O número de
imóveis sem utilização representa um percentual de 2,73% do total de imóveis existentes no
município (45.305).

3.2.6. Densidade e verticalização
O ordenamento territorial urbano deve resultar em uma gestão municipal menos
onerosa em termos orçamentários sem implicar, no entanto, em perda qualitativa dos
serviços ofertados.
A cidade compacta, ao contrário do modelo de cidade dispersa, apoiado no uso do
automóvel está intrinsecamente ligado a sustentabilidade, uma vez que quanto mais
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adensada e verticalizada, menor o consumo de energia per capita e maior a otimização das
infraestruturas urbanas disponíveis. (LEITE; AWAD, 2002).
Cidades compactas, com maiores densidades e verticalização, proporcionam a
redução de deslocamentos, equilíbrio entre a arrecadação tributária e os gastos com a
infraestrutura e serviços, além da redução do impacto sobre áreas de fragilidade ambiental.
No entanto, grandes densidades e um padrão de verticalização muito alto são maléficos,
pois podem, entre outras coisas, sobrecarregar a infraestrutura existente como sistema
viário, saneamento; impactar ventilação e insolação das edificações; promover a
descaracterização cultural da paisagem.
“Propor grandes densidades não requer transformar cidades inteiras em

corredores de altos prédios. Porém, locais de grande e organizado fluxo de
transporte coletivo e que disponibilizem serviços básicos a pequenas
distâncias devem ser mais densos e, portanto, com maiores alturas. A
questão chave nas cidades pode estar em se certificar de que elas não sejam
tão verticais, lá nas alturas, e nem tão horizontais, que se estiquem e
espalhem em extensão.” (TANSCHEIT, 2016)

Como desafios na implantação deste modelo de cidade, pode-se destacar:
•

Equilibrar a densidade habitacional com a infraestrutura disponível;

•

Reduzir impactos sobre a saúde;

•

Definir um padrão de verticalização moderado – Gabaritos;

•

Identificar os vazios urbanos e imóveis subutilizados e adotar estratégias para
sua ocupação;

•

Regulamentar a expansão urbana;

•

Adoção de modelo espacial que pense nas dimensões mínimas adequadas
(tamanho do lote, via pública, etc.).
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3.2.6.1. Densidade construtiva
A densidade construída de um imóvel ou região pode ser verificada pela análise do
coeficiente de aproveitamento, um índice urbanístico calculado a partir da divisão entre a
área construída de uma edificação e a área do terreno. Quanto maior o coeficiente de
aproveitamento, maior a metragem de área construída em relação a área do lote e, portanto,
maior poderá ser a verticalização do imóvel. O coeficiente de aproveitamento determina o
potencial construtivo de um terreno em uma determinada zona e tem por objetivo regular
as densidades construtivas conforme cada zona da cidade.
Não foi possível mapear a densidade construtiva nas regiões do município, uma vez
que não estão cadastradas as informações sobre taxa de ocupação e coeficiente de
aproveitamento, impossibilitando a geração de relatórios pelo sistema SAT, assunto já
abordado anteriormente. O mapeamento possível de ser realizado, foi o levantamento dos
imóveis com coeficiente de aproveitamento superior a “1” (mapa anexo 32) ou seja, aqueles
com pelo menos um pavimento acima do térreo.
Em Votuporanga, o coeficiente de aproveitamento básico é “3” para todas as zonas
da cidade, ou seja, pode-se construir até três vezes a área do terreno em todo município.
Verifica-se que um coeficiente de aproveitamento básico “3”, estimula um padrão de
verticalização (gabarito) mais alto. No entanto, isso ocorre apenas na região central da
cidade, como pode ser observado no Mapa de Gabaritos.
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Figura 70. Gabarito das edificações. PDP 2019 (anexo 32)

Fonte: autores a partir de Mapa elaborado pela SEPLAN.

É também na região central onde se observa, consequentemente, as maiores
densidades populacionais. Paralelamente, é nesta área onde se concentram as maiores
saturações do sistema viário, sobretudo nos horários de pico. Portanto, políticas indutoras
de adensamento (construtivo ou populacional), para proporcionar ganhos reais à qualidade
de vida da população e à gestão municipal, devem ser pensadas juntamente com
adequações do sistema viário existente.
Tradicionalmente, o coeficiente de aproveitamento “1” estabelece um critério de
ocupação básico universal, a partir do qual admite-se a elevação das construções (um
pavimento ou mais acima do térreo) somente mediante outorga onerosa. A partir desta
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outorga, pagamento pela aquisição de direito de construir, seriam arrecadados recursos
para investimentos públicos em ampliação da infraestrutura necessária ao adensamento.
Também a variação entre o básico “1” e outros básicos maiores pode ser usada como
forma de induzir o adensamento em regiões onde se queira promover novas centralidades,
por exemplo.
Esses dois caminhos para a utilização do coeficiente de aproveitamento de forma
proveitosa para a cidade deve ser objeto da discussão sobre o adensamento, forma urbana
e aplicação dos instrumentos urbanísticos.

3.2.6.2. Densidade Populacional
Discussões sobre a densidade populacional observadas em Votuporanga, servirão
como base a partir da qual serão pensadas as diretrizes passíveis de estimular a produção
de uma cidade compacta futuramente, premissa desse Plano Diretor já trazida ao público
durante a elaboração da metodologia.
Basicamente, a densidade populacional é um indicador utilizado para verificar o
quantitativo de pessoas que vivem em determinado recorte espacial. A partir dos resultados
obtidos, é possível fazer inferências sobre a qualidade de vida da população decorrente
dessa densidade, bem como dos custos demandados ao poder público na manutenção
daquele espaço.
Existem diferentes métodos para se calcular a densidade populacional de um
município. Aqui será analisada a densidade habitacional bruta do espaço urbano, ou seja, a
área total ocupada pela população urbana, sem descontar as vias, equipamentos públicos,
áreas comerciais, áreas verdes ou de uso industrial.
A análise será realizada em duas escalas analíticas: uma primeira que considera o
município como um todo, e outra que adota recortes intraurbanos, a fim de entender as
diferentes dinâmicas internas que compõem o todo urbano.
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Antes de partimos para a análise dos dados obtidos para Votuporanga, convém uma
breve discussão, a respeito das prováveis consequências de densidades populacionais muito
altas ou muito baixas, com base na figura abaixo.
Figura 71. Problemas e Vantagens das diferentes densidades populacionais.

Fonte: ACIOLY, Cláudio, 1998, p.17

Como pode ser observado, tanto a alta quanto a baixa densidade possuem vantagens
e desvantagens. Assim, o primeiro entendimento que deve ser ressaltado é que um modelo
ideal de cidade deve almejar o equilíbrio obtido através de uma densidade média, ou seja,
nem muita alta nem muito baixa.
Este modelo ideal é variável, depende do contexto temporal e espacial de cada
cidade, bem como de cada parte dela, pois assim como afirma Jacobs: “Nós temos que olhar
para densidades da mesma maneira como olhamos para calorias e vitaminas. Quantidades
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certas são quantidades certas por causa de como se comportam. E o que é correto difere
em instâncias específicas” (JACOBS, J. 1961)
A analogia utilizada pela autora aponta para o fato de que, assim como cada corpo
humano e os usos específicos dado a cada parte dele, cada cidade também possui suas
especificidades. Estas particularidades devem ser respeitadas a fim de chegar na densidade
ideal, que varia não apenas de uma cidade para outra, mas também de uma região para
outra dentro da mesma cidade.
Portanto, a cidade compacta não deve ser entendida como o desejo de estimular
altas densidades a qualquer custo no município, mas como uma orientação para que as
vantagens da densidade mais elevada possam ser atingidas.
Essa orientação, defendida neste Plano Diretor, se faz como base nas baixas
densidades populacionais historicamente observadas no município como um todo, tabela
abaixo:
Tabela 46. Densidade Urbana por décadas
Décadas

Informações
1970
População Urbana IBGE/SEADE

1980

1990

2000

30.327 45.650 61.380 75.641

2010

2019

82.319 88.542

Perímetro Urbano Legal (em Hectares1.156
10.000 m²)

2.323

2.423

2.873

4.087

5.285

Densidade Média Urbana (em Hab. /ha)

26,23

19,65

25,33

26,32

20,14

16,75

719

1.259

1.539

1.669

1.959

3.283

36,25

39,88

45,32

42,02

26,96

Perímetro Urbano
Hectares -10.000 m²)

Consolidado

(em

Densidade Demográfica Bruta do Perímetro
42,17
Urbano Consolidado (em Hab. /ha)
Fonte: autores a partir de dados da SEPLAN.
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Como afirmado anteriormente, é difícil estabelecer qual seria a densidade ideal para
Votuporanga. Porém, é quase unânime a noção de que as densidades observadas no
município são muito baixas, uma vez que o espaço urbano já produzido poderia comportar
mais habitantes, aumentando a geração de receitas e as economias de escala, sem
sobrecarregar a infraestrutura urbana existente.
Para Ragasso & Lima (2015), as estimativas de “densidade desejável” para o Brasil,
visando maximizar o bem-estar urbano, variam de 100 a 450 habitantes por hectare, a
depender do autor consultado.
É necessário ponderar que esses autores normalmente usam como referência as
grandes cidades brasileiras, que apresentam dinâmicas urbana bastante diferentes de
cidades do porte de Votuporanga. Atingir 100 habitantes por hectare é algo inimaginável
dentro do horizonte temporal abrangido por este Plano Diretor (10 anos), uma vez que a
população urbana deveria crescer 3,5 vezes sem aumento da área urbana consolidada, o
que segundo a dinâmica populacional e urbana observada, seria impossível.
Mas de qualquer maneira, a densidade populacional de Votuporanga, sempre muito
aquém daquela minimamente desejável, funciona como uma alerta de que ações do poder
público deveriam ser executadas almejando os benefícios decorrentes de densidades mais
elevadas. Dois destaques devem ser dados aos números trazidos pela tabela 46.
Primeiramente, chama atenção a grande diferença entre as densidades observadas
ao considerar o perímetro legal e o consolidado. Em média, as densidades no espaço urbano
consolidado são 66% maiores que as densidades no perímetro urbano, indicativo de que a
área do espaço urbano instituído por lei sempre foi muito maior que o espaço urbano real.
Essa diferença é esperada, uma vez que entre o momento da determinação legal do
perímetro urbano e sua urbanização efetiva, existe um interregno temporal a ser
considerado. No entanto, diante da diferença sempre muito ampla entre as duas áreas no
município, geradoras de problemas já discutidos anteriormente, essa constatação destacase negativamente.
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O segundo destaque é a diminuição relevante da densidade populacional no espaço
urbano consolidado entre 2010 e 2019, indo de 42, para 27 habitantes por hectare no
período. Esse fato indica que a produção de solo urbano deu-se num ritmo muito superior
ao aumento da população urbana na última década. Assim, o que se viu recentemente foi a
produção de uma cidade dispersa, acarretando prováveis desvantagens ao poder público
na manutenção desse espaço.
Para análise da densidade na escala intraurbana, utilizou-se os recortes de bairros,
elaborados enquanto proposta neste PDP a partir da hierarquia viária e das características
físico-territoriais do espaço urbano.
Segundo as informações do SAT, também utilizado para o recolhimento do IPTU, o
município possui um total de 38.552 imóveis de fins residenciais. No entanto, o relatório
obtido a partir deste sistema não permite o agrupamento desses imóveis em recortes
intraurbanos, seja em bairros ou nas regiões adotadas neste PDP, tarefa que deveria ser
realizada individualmente, imóvel por imóvel, o que inviabilizou sua utilização direta para os
fins pretendidos aqui.
Na tentativa de contornar essa dificuldade, sem, no entanto, renunciar à informação
do SAT, recorreu-se ao mapa oficial do Cadastro Físico do município.
Foram, então, selecionados todos os polígonos de uso residencial e, sobrepôs-se a
esta seleção o mapa com as divisas de bairros. Assim, obteve-se a quantidade aproximada
de residenciais em cada recorte.
De modo a não desconsiderar as residências verticalizadas, também foi utilizado o
Mapa de Gabaritos. Isso porque na seleção realizada, um prédio aparecia como um único
polígono residencial. Calculou-se, portanto, a partir da quantidade de pavimentos e
apartamentos contidos em cada edifício, o número aproximado de residências existente em
cada polígono identificado como edifício.
A partir desse método, a quantidade de polígonos contados foi de 45.771 imóveis
para o município como um todo, número bem superior às 38.552 residências que pagam
IPTU.
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Percebeu-se também que parte considerável dos polígonos contados não
correspondiam ao número real de residências, uma vez que nem todos os polígonos
cadastrados como residências cumprem, de fato, essa função, podendo ser pequenas áreas
destinadas ao lazer (quiosques), ou um simples despejo, entre outras coisas. Assim, por
exemplo, em um lote onde havia 3 polígonos denominados residenciais, poderia abrigar
apenas uma família, enquanto os outros dois cumpririam outra função.
Por outro lado, mas em menor medida, alguns imóveis residenciais identificados no
SAT podem abrigam mais que uma família, caso dos conhecidos “puxadinhos” construídos
nos fundos das residências.
O número de polígonos contados pelo mapa do cadastro foi aproximadamente 16%
maior que o número de residências informadas pelo SAT.
Tentando aglutinar as informações obtidas pelas duas fontes, o percentual de 16%
funcionou como um coeficiente de compensação na metodologia estabelecida. Assim, um
bairro que apresentou 100 polígonos na contagem por exemplo, teve como resultado final
um número 16% menor, ou seja, foi estabelecido que ali haviam em torno de 84 residências.
Para o cálculo da população estimada em cada bairro, foi utilizada a população
urbana estimada pela Fundação SEADE no ano de 2019: 88.542 habitantes. Ao dividir esse
quantitativo pelo número de residências informadas pelo SAT (38.552), obteve-se que a
média de habitantes é de aproximadamente 2,3 por residência urbana do município.
Para o cálculo da densidade habitacional por bairro, então, utilizou-se a quantidade
estimada de imóveis residenciais por bairro vezes o coeficiente de pessoas por residência
(2,3), dividido pela área do bairro (em hectare), como mostra a fórmula abaixo.
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(nº total de polígonos residenciais do AutoCad. x 0,84) x (população urbana / nº imóveis SAT)
-------------------------------------------------------------------------------------------área total do bairro em hectare
ou
quant. estimada de imóveis por loteamento x quant. estimada de pessoas por imóvel
-------------------------------------------------------------------------------------------área total do bairro em hectare

A partir dessa metodologia, foi elaborado mapa com a distribuição da densidade
populacional no território (figura 72, mapa anexo 33)
Figura 72. Densidade populacional conforme dados do cadastro municipal (anexo 33)

Fonte: autores
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Inicialmente, percebe-se que as maiores densidades populacionais se localizam na
região central da cidade, enquanto nos extremos da malha urbana são observadas as
menores concentrações.
A exceção dessa regra fica por conta dos Parques Belo Horizonte I e II, Vida Nova
Votuporanga e Residencial Anna Munhoz Alvares (popularmente conhecidos como
Pacaembu), localizados no extremo oeste do município, que mesmo com a presença de
muitos lotes não edificados já apresentam elevada densidade para os padrões do município.
Cabe ressaltar que nesse caso específico, as vantagens da alta densidade, como a
facilidade de acesso aos consumidores, maior acessibilidade ao emprego e criação de
economias de escala, não são percebidas. Isso porque a produção recente desse bairro
atendeu a fins estritamente habitacionais, voltados a famílias com baixo poder aquisitivo. Os
lotes destinados a fins comerciais ainda não foram ocupados, também se nota a ausência
de equipamentos públicos e problemas de acesso que dificultam a conexão dessa região
com outras áreas da cidade.
Neste exemplo, fica clara a ponderação de Jane Jacobs trazida no início deste item,
isso porque o adensamento populacional ali observado, por si só, não foi capaz de estimular
os benefícios esperados nas regiões com altas densidades.
Ao comparar os dados obtidos para todos os bairros, identifica-se que, de maneira
geral, mesmo nas áreas de maior densidade a concentração populacional ainda é baixa.
Na maior faixa da legenda estabelecida para o mapeamento, com densidades que
variam entre 50 e 59,3 habitantes por hectares, apenas 8 bairros se enquadram, sendo 3 na
região norte, 3 na região central, e 2 na região sul.
A maior parte dos bairros apresentam densidades que variam entre 50 e 30 habitantes
por hectare. Quantidade expressiva de bairros apresentam densidade inferior a 10
habitantes por hectare, predominando nas regiões periféricas da cidade.
Conclui-se então, que o espaço urbano já produzido no município poderia apresentar
densidades maiores, desde que as ações nesse sentido prevejam mecanismos capazes de
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melhorar a qualidade de vida nas regiões vulneráveis, ao mesmo tempo em que não afetem
negativamente as regiões que já apresentam desenvolvimento satisfatório.
Entre esses mecanismos, destacam-se aqueles que garantam eficácia à mobilidade
urbana. Para tanto é fundamental investimentos em transportes coletivos eficientes que
diminuam a necessidade do automóvel, tendo em vista a saturação observada em diversos
trechos da malha viária municipal nos horários de pico. Mais pessoas ocupando a mesma
área, se continuarem a depender do transporte individual, agravariam essa situação.
Outros mecanismos que deveriam ser priorizados ao se almejar o aumento da
densidade urbana, são aqueles que estimulam a descentralização dos serviços, tanto
públicos quanto privados.
A distribuição mais equânime dos equipamentos públicos e dos empreendimentos,
diminuiria a necessidade de deslocamentos, ao mesmo tempo em que proporcionaria
valorização mais equilibrada aos imóveis urbanos.
Políticas integradas nesse sentido, proporcionariam melhor qualidade de vida à
população, ao mesmo tempo em que garantiriam menores gastos ao município, uma vez
que o poder público poderia passar a gerir um espaço que só é expandido em função de
necessidades reais da coletividade, e não em função de interesses particulares.

3.2.7. Policentralidade
Adotar o modelo policêntrico como orientação geral das diretrizes deste PDP implica
incentivar a consolidação das centralidades emergentes, assim como estimular a
constituição de novas centralidades ao longo da malha urbana.
No processo de urbanização brasileiro, de maneira geral, os centros das cidades
marcam seu local de origem, o primeiro a se consolidar e a partir do qual os núcleos urbanos
expandiram-se. Esta região central configurou-se como aquela mais bem-dotada de
infraestruturas e serviços públicos, bem como o lugar privilegiado para a instalação de
comércios e serviços do setor privado.
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Inúmeros fatores derivados das aglomerações construtivas e populacionais
justificaram ao mesmo tempo em que reforçaram essa centralidade ao longo do tempo,
produzindo um espaço com elementos únicos em relação ao entorno (SPOSITO, 1996;
BENEVOLO, 1999).
Para identificar as centralidades no tecido urbano do município, foram mapeados os
estabelecimentos públicos e particulares informados pela Secretaria Municipal da Fazenda,
envolvendo assim todos os empreendimentos do comércio, serviços e indústria, além dos
espaços destinados atividades institucionais, públicas ou não.
Esses estabelecimentos foram categorizados segundo seu nível de impacto
ambiental. Excluem-se do mapeamento os estabelecimentos de uso residencial.
A Lei Municipal n° 5596, de 07 de maio de 2015, que regulamenta o Estudo de
Impacto de Vizinhança, em seu Anexo I, classificou as atividades de acordo com seus
impactos urbano-ambientais em 4 (quatro) níveis de interferência, abaixo exemplificados:
•

Nível I – Não incômodo - interferência ambiental de Nível 1: É o nível que
abrange mais atividades. Como exemplo: açougues, bares e lanchonetes,
oficinas mecânicas, gráficas e sedes da administração municipal e regional.

•

Nível II – Incômodo - interferência ambiental de Nível 2: Ex.: revenda de gás
classe 1, hotéis, escolas e creches, templos e locais de cultos em geral, e
fabricação de artigos do vestuário.

•

Nível III – Incômodo - interferência ambiental de Nível 3: Ex.: Estabelecimentos
comerciais com área igual ou superior a 750 m², agências bancárias, estádios,
faculdades, prontos-socorros e indústrias metalúrgicas.

•

Nível IV – Incômodo (interferência ambiental de Nível 4. Ex.: Depósitos de
ferro-velho,

hipermercados,

garagens

de

transportadores,

terminais

rodoviários, fabricação de carrocerias para veículos automotores e indústrias
alimentícias que envolve o abate de animais.
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Figura 73. Uso do solo por nível de impacto (anexo 34)

Fonte: autores a partir de mapa elaborado pela SEPLAN.

Assim, como observado no processo de urbanização das demais cidade brasileiras,
verifica-se na região central de Votuporanga a maior concentração das atividades comerciais
e institucionais. Nesta área concentrada, predominam as atividades de impacto nível 1 e 2.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

259

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 74. Detalhe da Região Central.

Fonte: autores

No detalhe do mapeamento, percebe-se que, dentro do recorte estabelecido como
região central neste PDP, a concentração das atividades é ainda mais intensa ao longo das
ruas Amazonas e Pernambuco, sobretudo em seus trechos compreendidos entre as ruas
Itacolomi e Ceará. Esta área configura-se como a centralidade urbana mais importante e
consolidada do município.
Além dessa concentração tradicional, é possível verificar a existência de outra
centralidade urbana espontânea, localizada ao longo da Avenida Emílio Arroyo Hernandes,
seguindo o padrão de ocupação da rua Amazonas e Avenida Brasil. Essa dinâmica pode ser
observada na figura abaixo:
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Figura 75. Av. Emílio Arroyo Hernandes, centralidade urbana em formação, continuidade da
centralidade central (Rua Amazonas).

Fonte: autores

A região norte, onde surge essa nova centralidade, caracteriza-se por uma intensa
ocupação e pela baixa conectividade com a porção da cidade localizada ao sul da Rodovia
Euclides da Cunha, já que por muitos anos, teve como principal acesso somente o viaduto
do “Posto Vilar”. Atualmente, a acessibilidade da região melhorou com a construção do
pontilhão da Avenida Wilson Foz e a Avenida Horácio do Santos.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

261

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

No decorrer da urbanização a cidade espraia-se, sem, contudo, transportar os
elementos da centralidade para as novas áreas. Na ponta desse espraiamento, sobretudo
aquele carente de um planejamento adequado, o que se observa é a produção de um espaço
periférico, onde tais elementos são rarefeitos ou mesmo inexistentes, espaços que servem
apenas para a habitação, muitas vezes, precárias (MARICATO, 2001).
Figura 76. Detalhe do Mapa do Uso do Solo dos loteamentos Parques Belo Horizonte I, II,
Residencial Vida Nova, Anna Munhoz Alvares.

Fonte: autores a partir de mapa elaborado pela SEPLAN e foto do Google Earth (2019).

Verifica-se nos loteamentos da figura acima, a quase inexistência de comércio e
serviços. Estes loteamentos entram dentro do contexto dos conjuntos habitacionais de
interesse social, empreendimentos implantados já com as habitações, porém sem oferta de
comércio e serviços.
Nesse sentido, estimular a policentralidade implica em redistribuir os benefícios da
urbanidade central (centros comerciais, equipamentos públicos, etc.) com intuito de
beneficiar os moradores das áreas não centrais, na medida em que os desobriga de
deslocarem-se para o centro como única alternativa de acesso a produtos e serviços
públicos e privados.
De uma perspectiva mais abrangente, capaz de conectar os conceitos de
policentralidade e cidade compacta, pode-se afirmar que:
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O redesenvolvimento destes territórios representa a volta da cidade para
dentro. Refazê-la, ao invés de expandi-la. Compacta-la. Deixá-la mais
sustentável é transformá-la numa rede estratégica de núcleos policêntricos
compactos e densos, otimizando infraestruturas e liberando territórios
verdes. (LEITE; AWAD, 2002, p.14).

Com o desenvolvimento de policentralidades é possível promover a valorização dos
imóveis nos diversos pontos do território a partir da irradiação de valores que tendem a ser
maiores pela proximidade com os centros comerciais. Esse processo de valorização fica claro
na imagem, elaborada a partir da análise da Planta de Valores Genéricos de Votuporanga
para o ano de 2017.
Figura 77. Demonstração da valorização dos imóveis a partir da proximidade com o
comércio e serviços.

Fonte: autores a partir de Planta de Valores Genéricos.
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Verifica-se que o centro, sobretudo na sua área mais nuclear (trecho da rua
Pernambuco entre a Mato Grosso e Alagoas), é a região mais valorizada na cidade (R$ 627,83
m²) muito em razão da localização próxima de equipamentos públicos e privados. Quanto
mais se distância do centro, menor o valor atribuído. Com o distanciamento de apenas dois
quarteirões (início da Rua Piauí) já é possível verificar uma queda de 56% do valor genérico
do terreno.
No bairro da Estação, região sul de Votuporanga, os valores dos terrenos são bem
menores que na região central. Além disso, o mesmo processo de desvalorização existente
entre locais próximos pode ser observado quando avaliamos uma região que ainda possui
uma centralidade muito incipiente ou quase inexistente. Os valores atribuídos aos imóveis
localizados na Avenida Prestes Maia, por ser uma via naturalmente propícia ao
desenvolvimento de comércio e serviços, são pelo menos 30% maiores do que os valores
de imóveis a uma quadra de distância.

3.2.8. Zoneamento
Para que a compactação e a policentralidade da cidade sejam atingidas, a
regulamentação da ocupação e do uso do solo precisam ser elaborados mediante uma
lógica que, num só tempo, estimule sua diversificação e minimize os conflitos, considerando
as restrições e vulnerabilidades socioambientais do território, bem como suas
potencialidades e demandas socioeconômicas.
Para Souza (2004), a divisão espacial com base na separação entre diferentes usos da
terra (zoneamento pelo uso do solo) ou, também, de acordo com as intensidades dos
diferentes usos e conforme parâmetros urbanísticos definidores da densidade urbana e da
volumetria (zoneamento pela densidade, a partir de diferentes coeficientes de
aproveitamento básicos, por exemplo), são as tradicionais, mas não as únicas formas de
praticar o zoneamento. Paralelamente a estas formas, indispensáveis para garantir distância
confortável entre áreas residenciais e industriais, por exemplo, um zoneamento de
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prioridade15 (ou “zoneamento includente”, como explica o autor) deve ser implementado
como uma modalidade desse instrumento de planejamento urbano “no que diz respeito à

promoção de uma melhor qualidade de vida para o maior número possível de citadinos”
(SOUZA, 2004, p.268).
A diversificação do uso do solo é a base da integração e da complementaridade
dessas diferentes orientações ao zoneamento, que abrangem as perspectivas sociais,
ambientais e econômicas, entendendo que cada uma delas deve ser privilegiada de modo a
garantir, harmoniosamente, a cidadania, a sustentabilidade e a economia na cidade.
Com o objetivo de caracterizar o uso e a ocupação do solo no município, o
zoneamento vigente e diagnosticar as divergências na legislação do ordenamento territorial
atual, o presente estudo foi dividido nos seguintes temas:
1. Uso do solo: análise sobre os principais conflitos decorrentes do uso solo urbano.
2. Zonas: caraterização das zonas em vigência no município, com índices
urbanísticos (taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de
permeabilidade)

e

usos permitidos (residencial,

comercial, industrial

e

institucional);
3.

Zonas Especiais: caracterização das Zonas Especiais;

4. Incongruências das duas legislações municipais vigentes: Lei N° 2.830, de 05 de
janeiro de 1996 (o que chamaremos de microzoneamento) e a Lei Complementar
N° 106, de 08 de novembro de 2007 (o que chamaremos de macrozoneamento).
O diagnóstico abaixo foi realizado com base em informações obtidas na Secretaria
Municipal de Planejamento e nas legislações municipais vigentes.

15

“O zoneamento de prioridades assume o princípio que (...), no que se refere aos investimentos
públicos em infraestrutura, o Estado, em vez de privilegiar os bairros já privilegiados, deveria pôr ênfase na
satisfação das necessidades básicas dos mais pobres em matéria de equipamentos urbanos” (SOUZA, 2004,
p.262). Essa perspectiva de zoneamento relaciona-se com o princípio da justa distribuição dos benefícios e
ônus decorrentes do processo de urbanização, tratado no Estatuto da Cidade, em que as diferenças são
consideradas na busca da superação das desigualdades.
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3.2.8.1. Uso do solo urbano
Os usos são as atividades exercidas em um determinado imóvel urbano ou rural. Os
usos urbanos são divididos em residencial, comercial e de serviços, industrial e institucional.
A fim de evitar ou minimizar problemas decorrentes da proximidade entre usos
incompatíveis e que impactam na qualidade de vida da população residente, os diferentes
usos dos imóveis urbanos necessitam ser regulamentados, respeitando a localização
adequada para sua implantação.
A Lei Municipal N° 5.596, de 07 de maio de 2015, que regulamenta o Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV, classificou em seu Anexo I, os usos dados ao solo urbano de
acordo com seus impactos urbano-ambientais em 4 (quatro) níveis de interferência, abaixo
descritos:
•

Nível I – Não incomodo (interferência ambiental de Nível 1)

•

Nível II – Incomodo (interferência ambiental de Nível 2)

•

Nível III – Incomodo (interferência ambiental de Nível 3)

•

Nível IV – Incomodo (interferência ambiental de Nível 4)

Os empreendimentos considerados incômodos com interferência de níveis 2, 3 e 4,
atualmente devem apresentar o EIV a setor específico da Prefeitura que avalia sobre a
compatibilidade ou não do empreendimento com seu local de implantação. Normalmente,
leva-se em consideração o impacto da atividade sobre as residências (o uso residencial
unifamiliar é considerado atividade não-incômoda) e o sobre os demais empreendimentos
pré-existentes.
Os empreendimentos não incômodos estão sujeitos a apresentarem EIV Simplificado
apenas quando a atividade estiver incompatível com a segurança, higiene, saúde ou a
paisagem do entorno, causando incômodos e desvalorização dos imóveis.
A permissibilidade ou não de cada atividade ou empreendimento, segundo sua
natureza, está diretamente associada às regiões específicas da cidade, as chamadas “Zonas”.
Logo, cada Zona admite ou restringe determinados usos, numa tentativa de organizar o
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espaço urbano da forma mais harmoniosa possível, respeitando os direitos de uso
habitacional e econômico do solo da cidade.
Nesse contexto, conflitos de interesses entre os usuários da cidade são naturalmente
esperados. No entanto, observa-se também conflitos entre as legislações vigentes que
estabelecem as zonas e seus respectivos usos permitidos e restringidos, como será avaliado
mais adiante.
Inicialmente, ao analisar a lei que regulamenta as atividades por nível de impacto,
pode-se verificar que alguns usos necessitam de reclassificação quanto ao seu nível de
incômodo e, consequentemente, às zonas que os admitem.
Para exemplificar, abaixo foram elencados alguns usos classificados como
interferência ambiental de Nível 1 – não incomodo, porém, produzem impactos na
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades:
•

Comercial: depósito de materiais de construção, loja de departamentos,
comercial com atividade noturna (bar e lanchonete).

•

Serviços: reparos de caminhões e ônibus, carpintaria, ferreiros, motores
(retifica e recondicionamento), oficina de reparos e colocação de peças e
acessórios, oficina mecânica e salão de festa (arrendamento).

•

Institucional: administração municipal e ambiental, administração regional,
albergue, ambulatório, centro cultural, esportivo e recreativo, corpo de
bombeiros.

Por serem classificadas como não incômodas, essas atividades prescindem a
apresentação do EIV e são permitidas em áreas predominantemente residenciais.
Além das incompatibilidades facilmente notadas apenas a partir da análise da lei,
outra forma de se apurar os principais conflitos decorrentes do uso do solo urbano, foi por
meio da verificação de informações da Ouvidoria Municipal.
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Com o objetivo de apurar as atividades mais impactantes no município, foram
levantadas junto a Ouvidoria Municipal as reclamações referentes a ruído e execução
irregular da atividade*16. entre os anos de 2014 e 2019 (até o dia 31/05/2019).
Relacionadas a estes assuntos, foram registrados 271 (duzentos e setenta e uma)
manifestações por incômodo a vizinhança no período.
Tabela 47. Número de manifestações junto a Ouvidoria do Município de Votuporanga
Ano

Total

2014

36

2015

45

2016

41

2017

48

2018

53

2019 (até dia 31/05)
48
Fonte: Secretaria de Transparência e Controladoria Geral do Município, 2019.

Tais informações foram mapeadas e distribuídas pelo território, como pode-se
observar na figura 78 (mapa anexo 35), a seguir.

16

Rodapé: “Ruído e “Execução Irregular da Atividade” são categorias utilizadas pela Ouvidoria
Municipal na classificação das queixas recebidas. Estão envolvidos problemas relacionados a ruído, odor e mau
cheiro, poeira e resíduos de tinta, queima de resíduos, resíduos de pintura, depósito irregular e uso indevido
da via.
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Figura 78. Mapa de Conflitos de usos (anexo 35)

Fonte: autores

A legenda foi definida em quatro níveis, sendo que o nível mais elevado (vermelho)
representa a maior proximidade ou repetição (quatro queixas ou mais) do local das
ocorrências. Como pode-se notar, a maior parte das reclamações estão concentradas na
área central devido ao agrupamento das atividades comerciais. Nos corredores de comércio
e serviços também se verifica grande número de reclamações especialmente nas seguintes
vias:
Avenida Francisco Bueno Baeza, Avenida Prestes Maia, Avenida Pansani; Avenida dos
Bancários, Avenida João Gonçalves Leite; Avenida Emílio Arroyo Hernandes, Avenida Pedro
Madrid Sanches.
Também é possível verificar no mapa, a existência de muitas reclamações distribuídas
pelas Zonas Residenciais.
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•

Sul: Bairro da Estação, Bairro São João, Jardim das Palmeiras, Parque Guarani,
Jardim Eldorado, Parque Residencial do Lago.

•

Leste: Jardim Alvorada, Jardim Bom Clima e São Cosme e São Damião.

•

Oeste: Parque Saúde, Parque Residencial Friozi, Vila América, Chácara Aviação,
Chácara das Paineiras, Jardim Santo Antônio, Jardim Orlando Mastrocola e
Parque CECAP Votuporanga B, Jardim das Carobeiras.

•

Norte: Bairro Pozzobon, Parque das Nações, Parque Residencial Santa Amélia
e Parque Residencial Colinas.

Ao analisar os números e associá-los a cada tipo de Zona atualmente em vigor no
município (considerações sobre as Zonas serão realizadas no item seguinte), nota-se que as
Zonas de Comércio e Serviços de Nível Geral - ZCG e as Zonas de Predominância Residencial
– ZPR somadas possuem 89,6% do total das reclamações (243 manifestações).
Tabela 48. Quantidade de manifestações registradas por zona
Zona

Quantidade de manifestações entre 2014 e
maio de 2019

ZCG

126

ZPR

117

ZEP

13

ZCP

12

ZIM

4

ZEIS
4
Fonte: Secretaria de Transparência e Controladoria Geral do Município, 2019.

Ao se verificar os usos com maior interferência na vizinhança, percebe-se que 72,69%
das manifestações são referentes aos incômodos provenientes de ruídos e 27,31% referente
aos incômodos relacionados ao tráfego (tabela 49).
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Tabela 49. Número de manifestações por atividade
Atividades impactantes
Igreja e templos
Bar, lanchonete e mercearias
Serralherias
Oficinas Mecânicas
Funilaria e Pintura
Casa de festa
Marcenaria e Fábrica de móveis
Mercearias (com Funcionamento noturno)
Fonte: CGM, 2019

N° de manifestações
46
37
19
17
9
6
4
4

Igrejas e templos religiosos (classificados como incômodo de nível II), atualmente
podem ser implantados em zonas predominantemente residenciais (ZPR), porém são as
atividades com mais reclamações conforme levantamento da ouvidoria.
Outra atividade impactante, alvo de inúmeras reclamações junto a Ouvidoria
Municipal, é o arrendamento de casas e salões para festas. Estes locais, geram impactos
expressivos na vizinhança pois funcionam principalmente aos finais de semana e muitas
vezes durante a madrugada. Em alguns casos, numa tentativa de burlar a legislação, os
proprietários apresentam e aprovam os projetos destes imóveis como residências
unifamiliares, para posteriormente alugá-los para festa. Atividades desta natureza, deveriam
estar localizadas em zonas adequadas ao impacto que produzem no entorno.
Conclui-se previamente, que a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo (Lei
Municipal n° 2830/1996) é bem abrangente nas classificações e não traz um rol específico
das atividades permitidas em cada Zona. Para exemplificar tal afirmação, foi analisada às
atividades permitidas descritas na legislação para Zona de Predominância Residencial – ZPR:
habitações individuais e coletivas, além de comércio varejista e serviços de
âmbito local, micro-indústrias leves e oficinas que não causem incomodo à
vizinhança. (Lei Municipal n° 2830/1996).

A Lei Municipal n° 5.596/2015, Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), ao determinar
a modalidade de estudo a ser apresentado, vinculou as atividades e seus níveis de incomodo
às zonas as quais pertencem.
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Art. 13. Poderão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança Simplificado os
empreendimentos cujo uso é classificado como incômodo, com interferência
ambiental de nível 2 e 3 e que se localizarem em Zona de Uso ao qual seu
próprio uso se destina.
Art. 14. Poderão apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança Completo, os
empreendimentos cujo uso é classificado como incômodo, com interferência
ambiental de nível 4 e que se localizarem em Zona de Uso ao qual seu
próprio uso se destina. (Lei Municipal n° 5.596/2015)

No entanto, conforme observado, a lei do zoneamento tratou de forma mais
abrangente a classificação dos usos e atividades, o que torna difícil o seu enquadramento à
legislação do EIV. Deste modo, é imperioso a adequação do zoneamento à lei do estudo de
impacto de vizinhança.
Verifica-se assim que os usos listados no Anexo I, da Lei Municipal n° 5.596/2015,
deverão passar por reclassificação, adequando-os ao real impacto que causam ao entorno,
assim como as zonas deverão prever de maneira mais específica os usos compatíveis.
Para além da necessidade de adequação legal e reclassificação dos usos e atividades
aos níveis de impacto que produzem e zonas que pertencem, faz-se necessário a criação de
zonas intermediárias, que sirvam como transição e amortização dos impactos gerados, num
gradiente do mais impactante para o menos impactante. Medidas como esta, contribuem
para a harmonização dos usos e diminuição dos conflitos gerados pela combinação de
diferentes atividades.
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3.2.8.2. Zonas
A Lei Municipal n° 2.830, de 05 de janeiro de 1996, estabeleceu, inicialmente, 16
(dezesseis) zonas de uso em cinco categorias principais: residencial, comercial e serviços,
industrial, institucional e especial.
Figura 79. Microzoneamento Vigente (anexo 36)

Fonte: autores a partir do Mapa de Zoneamento.
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Figura 80. Legenda do Mapa de Microzoneamento Vigente

Fonte: autores a partir do Mapa de Zoneamento.

3.2.8.3. Zonas Residenciais
As Zonas residenciais caracterizam-se, basicamente, pelo uso e ocupação do solo
para fins de moradia e dividem-se em: Zona Estritamente Residencial-ZER, Zona de
Predominância Residencial-ZPR e Zona Residencial Especial de Interesse Social - ZREIS.
Segundo a Lei 5.824/2016, não são permitidos alguns usos nas Zonas Residenciais
(ZER, ZPR e ZREIS), conforme segue:
Parágrafo Único - Nas Zonas Residenciais não serão permitidos:
a) oficinas ou indústrias antiestéticas, ruidosas ou incômodas;
b) comércio, serviços ou depósitos de materiais grosseiros ou depreciativos,
como ferro velhos, carvoarias ou similares;
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c) garagens estacionamentos de empresas de transportes (ônibus e
caminhões) que executem mais de dez operações de carga, descarga ou
manobras por dia;
d) qualquer edificação não habitacional com área superior a 500,00 m², e
e) habitações coletivas inferiores a 500,00 m²; (VOTUPORANGA,2016)

3.2.8.4. Zona Estritamente Residencial - ZER
As Zonas Estritamente Residenciais são as porções do território, nas quais admitemse somente residências e atividades profissionais autônomas, que podem ser realizadas
dentro da própria residência. Não são permitidas as atividades descritas na Lei n°
5.596/2015, com Níveis I, II, III e IV, exceto as habitações unifamiliares (Uso Residencial Nível I). São classificadas como Zonas Estritamente Residenciais os loteamentos Parque
Residencial San Remo, Bairro Marão, Jardim Santa Paula e Residencial Jardim Athenas. Para
as ZER foram atribuídos os seguintes índices urbanísticos:
•

Coeficiente de Aproveitamento: 3

•

Taxa de Ocupação: 70%

•

Taxa de permeabilidade:12%
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Figura 81. Parte do Loteamento Parque Residencial San Remo grafada como ZER

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Com o tempo, a dinâmica econômica e urbana contribui com a descaracterização de
zonas restritivas, em razão da necessidade de diversificação do uso do solo para atender às
demandas das populações residentes naquelas porções do território. Essa descaracterização
é verificada com o surgimento de alguns comércios e serviços (escritórios, consultórios,
padarias, mercearias, lavanderias, etc.) que são assimilados pelos moradores pois, além de
não impactarem negativamente o uso residencial, contribuem no atendimento de suas
demandas e diminuição de parte significativa das viagens cotidianas, que ficam mais curtas
e caminháveis.
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Figura 82. Escritório de Contabilidade localizado no Parque Residencial San Remo (ZER).

Fonte: google earth

3.2.8.5. Zona de Predominância Residencial - ZPR
As ZPR constituem a maior parte do território, sendo permitida habitações individuais
e coletivas, além de comércio varejista e serviços de âmbito local, microindústrias leves e
oficinas que não causem incomodo a vizinhança.
Na ZPR são permitidos outros usos como a Zona de Comércio Local - ZCL, Zonas de
Microindustriais - ZMI e Zonas de Serviços Locais – ZSL.
Verifica-se que a ZPR, por admitir usos comerciais, constitui-se, depois da ZCG, a zona
de maior número de reclamações na ouvidoria. Avalia-se que parte dos conflitos
apresentados nesta zona se dão em razão da confrontação imediata de uma zona de
predominância residencial com outras zonas de usos mais impactantes, como a ZCG.
A Lei Municipal n° 2.830/1996 previu Coeficiente de Aproveitamento de 1 para
imóveis com edificações individuais e 2 para coletivas, porém com a publicação da Lei
Complementar n° 216, de 15 de agosto de 2012, o índice de Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo passou a ser 3.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

277

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

A Taxa de Ocupação poderá variar conforme o uso a ser implantado no imóvel, sendo
de 60% para uso misto ou comerciais e 80% para uso residencial. A Taxa de Ocupação
também pode mudar conforme o número de pavimentos:
Art. 18. Ficam estipuladas nas ZPR e ZREIS as seguintes combinações de
índices:
I - para edificações até 2 pavimentos: T.O. = 70%; C.A. = 1; e recuo de frente
conforme o requerido pelo sistema viário;
II - para edificações de 3 e 4 pavimentos: T.O. = 65%; C.A. = 2; e recuo frontal
conforme o requerido pelo sistema viário; e,
III - para edificações acima de 4 pavimentos: T.O. = 60%; C.A. = 3; e recuo de
frente conforme o sistema viário e, no mínimo, igual a 25% da altura do
edifício.
Parágrafo único. A taxa de ocupação fixada no inciso I, poderá ser tolerada
até 80%, nos casos de edificações de uso misto ou comerciais. (Lei
Complementar n° 216, de 15 de agosto de 2012)

3.2.8.6. Zona Residencial de Interesse Social - ZREIS
Nas ZREIS devem predominar conjuntos habitacionais horizontais, podendo admitir
comércio varejista e serviços de âmbito local, microindústrias, industrias leves e oficinas que
não causem incomodo a vizinhança.
É importante ressaltar que o conjunto habitacional começa como uma área
estritamente residencial, totalmente ocupada de uma única vez, concentrando demandas
que só poderão ser atendidas localmente com o surgimento paulatino e gradativo do
comércio e serviços. Para tanto, é necessário que se reservem percentuais de lotes
destinados a estes fins. É necessário, também, a permissão de usos mistos no interior dos
lotes de forma a admitir as atividades econômicas das famílias residentes.
Os índices urbanísticos são os mesmos da ZPR. Existem divergências entre as
definições da Zona Residencial Especial de Interesse Social – ZREIS (Lei n° 2830/1996) e a
Zona Especial de Interesse Social – ZEIS (Lei Municipal n° 2830/1996 e Lei Complementar n°
106/2007).

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

278

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

3.2.8.7. Zona Comercial
A zona comercial caracteriza-se basicamente pelo uso e ocupação do solo para fins
comerciais e prestação de serviços e dividem-se em: Zonas de Comércio e Serviços de Nível
Local-ZCL, Zona de Comércio de Serviços de Nível Geral – ZCG, Zona de Comércio, de
Serviços Pesados- ZCP e Corredor de Comércio e Serviços - CCS.

3.2.8.8. Zona de Comércio e de Serviços de Nível Local - ZCL
Esta zona não possui um recorte territorial específico e seus usos estão inseridos na
ZPR e ZREIS. Neste sentido, assume-se que a ZCL é caracterizada como usos de comércio
varejista e os serviços complementares às zonas residenciais, como: quitandas, açougues,
padarias, lojas, empórios, mercadinhos, farmácias, institutos de beleza, barbearias e bares.

3.2.8.9. Zona de Comércio e de Serviços de Nível Geral - ZCG
A ZCG é uma zona onde localizam-se o comércio varejista e os serviços de nível
municipal compatíveis com o uso residencial, como: cartórios bancos, supermercados,
cinemas, clínicas, escritórios, hotéis, postos de serviços e restaurantes.
São permitidos os usos com interferência ambiental de Nível I, Nível II, Nível III e
algumas atividades descritas no Nível IV como comercial varejista e serviços.
Conforme a Lei n° 2830/1996 os parâmetros urbanísticos para a ZCG são:
•

Tamanho mínimo de lote 250,00m²

•

Testada mínima de 10,00m,

•

Recuos frontais de 4,00m

•

Taxa de Ocupação de 80%.
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Estes índices urbanísticos foram alterados posteriormente por outras leis, como
tamanho mínimo para desdobro, testada e recuo frontal, conforme analisado no item que
trata sobre o parcelamento do solo.

3.2.8.10. Zona de Comércio e de Serviços de Pesados - ZCP
Na ZCP são permitidos atividades e serviços que causam incomodo na vizinhança, no
que diz respeito ao tráfego, ao uso de serviços públicos, aos níveis de ruído, de vibrações e
poluição ambiental, como: concessionária de veículos, garagens e oficinas de empresas de
transportes, comércio de implementos agrícolas, de minérios, de materiais básicos para
construção, atacadistas de bebidas, de produtos alimentícios, serrarias, grandes oficinas,
grandes funilarias.
São permitidos usos com interferência ambiental de Nível IV, como o comercial
atacadista, estabelecimentos com depósitos e grandes garagens.
Em 2011, por meio da Lei nº 4.980, de 24 de agosto de 2011, definiu-se que os
terrenos com frente para avenidas marginais ao longo das Rodovias SP 461 e 320, conforme
sua localização e tipo de atividade seguirão as restrições específicas e deverão ter uso e
ocupação compatíveis com a ZCP. As vias que sofreram as alterações foram: Aparecido
Arroyo Marchi, Domingos Pignatari, José Marão Filho, Nasser Marão e a interligação das
marginais até o Distrito de Simonsen.
Todavia, não se avaliou que as dimensões dos lotes que estavam com frente às vias
citadas, como por exemplo, parte dos Loteamentos São Cosme, São Damião e Jardim
Alvorada são menores do que é permitido na ZCP (500m²), causando inúmeros problemas
na aprovação de regularizações e projetos de ampliações, pois os parâmetros existentes não
atendem ao disposto na lei.
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3.2.8.11. Parques Empresariais
Com a publicação da Lei Complementar nº 106/2007, houve a delimitação da Zona
dos Parques Empresariais, destinada a atividades empresariais, industriais, comerciais e de
serviços pesados, sendo incompatível o uso residencial.
Segundo o artigo 104 do PDP 2007 é possível a implantação de zonas residenciais
próxima aos Parques Empresariais desde que atendam as seguintes diretrizes:
Art. 104 (...)
X – implantação de áreas de transição entre Zona dos Parques Empresariais
e zonas que permitam o uso residencial, com os seguintes usos:
a) cemitérios;
b) instalações para serviços, indústrias, empresas e comércio de pequeno e
médio porte, que não causem incômodos à vizinhança;
c) e/ou quaisquer empreendimentos que não causem incômodos à
vizinhança;
d) implantação de áreas verdes com arborização. (PDP 2007)

Em 2010, foi inclusa como Parque Empresarial a faixa ao logo da Marginal na Euclides
da Cunha. Esta região, no entanto, estava grafada como uma Zona de Proteção Ambiental,
por estar dentro da bacia da represa de abastecimento público e recebendo um tratamento
de preservação pelo diploma legal.
Art. 62 - A Zona de Proteção Ambiental - Represa é delimitada pela área da
bacia de contribuição da Represa de captação de água do Município de
Votuporanga – Represa Municipal Prefeito Luiz Garcia De Haro, que pertence
à Bacia do Córrego do Marinheirinho.
Art. 63 – A Zona de Proteção - Represa tem como diretrizes gerais:
I – recuperação das condições ambientais necessárias à proteção dos
mananciais;
II - provimento de espaços públicos adequados e qualificados ao lazer da
população;
III – implantação da Área de Proteção Ambiental – APA da Zona de Proteção
Ambiental - Represa, que definirá o Plano de Manejo e o projeto para a
instalação do Parque Municipal da Represa. (PDP 2007)
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Figura 83. Mapa do Macrozoneamento. PDP 2007. (anexo 37)

Fonte: autores a partir de Mapa do Macrozoneamento.

Figura 84. Mapa do Zoneamento (“Macrozoneamento”) PDP 2007.

Fonte: autores a partir de Mapa do Zoneamento PDP 2007.
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Avalia-se que em razão da fragilidade ambiental e seguindo os critérios e
zoneamento do entorno estabelecidos no PDP 2007, a região deveria ter sido grafada como
uma Zona de Recuperação e Ocupação Controlada, a fim de se garantir a preservação
ambiental do manancial de abastecimento público.
Art. 65 - São diretrizes específicas da Zona de Proteção Ambiental Represa:
I – garantia da manutenção do sistema de abastecimento de água;
II – conservação dos recursos hídricos existentes;
III - recuperação das nascentes das Áreas de Preservação Permanente (APP)
e de todo o ambiente degradado;
IV – recomposição da vegetação do entorno da Represa;
V – ordenação do uso agrícola do solo;
VI - perenização das estradas que atravessam essa Zona (PDP 2007);

3.2.8.12. Corredor de Comércio e Serviços - CCS
O PDM 96, prevê em seu Artigo 9°:
IV - CCS: Corredor de Comércio e de Serviços - Serão áreas ao longo do
sistema viário organizadas por vias e delimitadas por terrenos com frente
para a mesma, e deverão ter uso e ocupação compatíveis com o mesmo.
Conforme sua localização e tipo de atividade seguirá as restrições específicas
das outras zonas comerciais e de serviços.

Os Corredores de Comércio e Serviços seguem os mesmos parâmetros urbanísticos
e de uso das ZCG, isto implica na permissão de diversos usos de comércio e serviços,
inclusive hipermercados, postos de gasolina, etc.
Apesar de estar prevista desde 96, a delimitação desta zona só ocorreu em 2011, por
meio da Lei n° 4.980/2011, que grafou algumas ruas e avenidas, como CCS: Avenida
Paschoalino Pedrazolli, Rua Amazonas, Rua Pernambuco, Rua São Paulo, Rua Bahia, Rua
Minas Gerais, Rua Paraíba.
Nestes casos, toda a extensão das vias foi grafada como CCS, sem ter um estudo
aprofundado quanto aos impactos que os usos permitidos nesta zona, causariam no entorno
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de zonas residenciais. Um exemplo disto é a Rua Pernambuco, grafada como uma CCS, que
passou a confrontar diretamente com uma zona estritamente residencial.
Figura 85. Corredor de Comércio e Serviços da Rua Pernambuco confrontando com Zona
Estritamente Residencial.

Fonte: autores a partir de Mapa do Zoneamento.

3.2.8.13. Zona Industrial
As zonas industriais são as áreas do território destinada às atividades industriais, e
dividem-se em: Zona de Micro industrias - ZMI, Zona de Industrias Leves – ZIL e Zona de
Industrias Especiais – ZIE e Zona de Industrias Médias – ZIM.
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3.2.8.14. Zona de Microindústrias - ZMI
A ZMI, são destinadas as microunidades produtivas que não causem incômodo a
vizinhança, sendo compatíveis com a ZPR, e enquadradas segundos as seguintes
caracterizadas:
a) potência elétrica máxima instalada de 10 KVA;
b) potência elétrica máxima, de 2,5 KVA por equipamento, e uso de motores blindados
trifásicos;
c) Sistema de ar comprimido com potência total máxima de 2,5 KVA;
d) ter no máximo 20 empregados sem jornada de trabalho noturno;
e) operar com níveis de ruído inferiores a 70 decibéis, medidos a 1,50 metros de distância
das paredes, em todo o seu perímetro;
f) não ultrapassar de 10 cargas e descargas por dia, com veículos com capacidade de
carga superior a 5 toneladas;
g) não ultrapassar 250,00 m² de área construída;
h) instalar-se em terreno de 250,00 m², no mínimo.

Assim como a Zona de Comercio e serviço de Nível Local - ZCL, as ZMI não são
delimitadas, sendo entendidas como usos e não zonas. Segundo a Lei n° 2830/1996, esta
zona é compatível com a ZPR, ZREIS, ZCG, ZCL, ZCSL, ZSM e ZSC.

3.2.8.15. Zona de Indústrias Leves - ZIL
A ZIL é a zona industrial onde deve-se predominar unidades leves de produção e que
não causem incomodo a vizinhança, sendo compatíveis com outros usos enquadrados
segundo as seguintes características:
a) Potência elétrica máxima instalada de 50 KVA;
b) Potência elétrica máxima, por equipamento, de 5,0 KVA e, uso de motores
blindados trifásicos;
c) Sistema de ar comprimido com potência total máxima de 5,0 KVA;
d) ter no máximo 100 empregados sem jornada de trabalho noturno;
e) operar com nível de ruídos inferiores a 70 decibéis, medidos do lado externo
a 1,50 metros de distância das paredes, em todo o seu perímetro;
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f) não ultrapassar 10 cargas e descargas por dia, com veículos com capacidade
de carga superior a 5 toneladas;
g) não ultrapassar de 1.000,00 m² de área construída, e
h) instalar-se em terreno de 500,00 m², no mínimo.
Segundo a Lei n° 2.830/1996, é possível implantar outros usos na ZIL, porém o texto
legal não determinou expressamente quais usos são compatíveis. Também não há
delimitação desta zona no mapa do zoneamento.
As microindústrias e indústrias leves, conforme seu tipo, processo e porte, deverão se
instalar em áreas de usos especificas para usos industriais. Porém segundo a legislação
vigente elas podem ser instaladas em zonas comerciais e de predominância residencial.
Avalia-se

que

as

atividades

industriais

leves

são

incompatíveis

com

a

zona

predominantemente residenciais, pois estas atividades necessitam de terrenos e
construções de grande porte, e que por sua natureza causam incomodo a vizinhança.

3.2.8.16. Zona de Indústrias Especiais – ZIE e Zona de Indústrias Médias – ZIM
Nas ZIE e ZIM devem predominar unidades de produção que exijam para seu
funcionamento, a superação de qualquer dos itens de caracterização das indústrias médias
leves, podendo causar incômodos à vizinhança, porém sem prejuízos à saúde, à segurança
e bem-estar público e à integridade da flora e fauna.
A ZIE e ZIM caracterizam-se pela presença da maioria dos distritos industriais
municipais.
Os Distritos Industriais, por concentrarem atividades impactantes, devem ser
implantados em regiões mais distantes das residências e/ou adotarem medidas que
diminuam os impactos gerados pelas indústrias, tais como cinturões verdes e zonas de
transição. A composição de um gradiente de usos que vai do mais impactante (indústrias)
ao menos impactante (residências), compondo zonas de transição com comércios, é uma
forma de minimizar os impactos gerados.
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Figura 86. 6º Distrito Industrial

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Figura 87. 5º Distrito Industrial.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

287

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Importante destacar, que o 1 º Distrito Industrial, vem passando pelo processo de
desfuncionalização, haja vista a existência de prédios desocupados e a presença, ainda
incipiente, de uma habitação coletiva e uma loja maçônica.
Percebe-se que essa é hoje uma área central dentro do tecido urbano e que tende a
ser valorizada, em especial para ocupações residenciais. É possível imaginar que no futuro o
Distrito Industrial passe por um processo de desfuncionalização mais acentuado. Este fato
pode ser observado em várias cidades, onde áreas fabris localizadas em regiões centrais
foram desativadas. Em alguns casos esse processo pode se transformar em um problema
para a cidade. Portanto, é importante antecipar ações e planejar para que a transformação
atenda à função social da cidade e da propriedade.

3.2.8.17. Zona de Serviço Especiais e Institucionais
Segundo a Lei n° 2830/1996, a zona de Serviços Especiais e Institucionais (ZS) é a
parcela do território onde o uso e ocupação do solo são basicamente para usos institucionais
e serviços especiais e dividem-se em: Zona de Serviços Especiais e Institucionais Locais (ZSL),
Municipais (ZSM) e Gerais (ZSG).
Estas zonas devem se adequar aos padrões urbanos das áreas onde forem se instalar
no que diz respeito ao uso e ocupação do lote, aos acessos, ao tráfego, aos serviços urbanos
e, aos níveis de ruídos, de vibrações e de poluição ambiental.

3.2.8.18. Zona de Serviços Especiais e Institucionais Local – ZSL
São zonas onde devem estar os estabelecimentos de prestação de serviços à
população, tais como os destinados à educação, a cultura, a saúde, a promoção social, ao
lazer, ao esporte, aos cultos religiosos, e que sejam complementares ao uso residencial. São
Exemplos de ZSL: Unidade básica de saúde, creche, escola infantil, escola de primeiro grau,
posto telefônico, posto policial, posto de correio, pequenos templos, jardins e playgrounds.
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3.2.8.19. Zona de Serviços Especiais e Institucionais Municipais – ZSM
São zonas onde devem ser localizados os estabelecimentos de prestação de serviços
à população do município, tais como os destinados à educação, a cultura, a saúde, a
promoção social, ao lazer, ao esporte, ao turismo, aos cultos religiosos, e que sejam
compatíveis com os usos residenciais e comerciais. São Exemplos de ZSM: centro de saúde,
pronto socorro, maternidade, escola de segundo grau, biblioteca, teatro, museu, cinema,
estádio, parque, praça, delegacia.

3.2.8.20. Zona de Serviços Especiais e Institucionais Gerais – ZSG
São zonas onde devem estar localizados os equipamentos de prestação de serviços
à população e a administração pública, como os destinados à educação, saúde, segurança,
pesquisa, organizações cívicas e políticas, e prestação de serviços específicos como energia,
transporte, comunicações.
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Figura 88. Cemitério Municipal - ZSG

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Figura 89. Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - ZSG

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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A região da Santa Casa, como um dos exemplos citados, constitui-se como uma zona
de serviços especiais e institucionais. Desde 1996, Votuporanga tornou-se um polo regional
de serviços de saúde, e o entorno da Santa Casa se viu impulsionado com a vinda de
institutos e clínicas de especialidades médicas variadas, laboratórios, farmácias, uma
Unidade do Ambulatório Médico de Especialidades – AME – e uma Unidade de Pronto
Atendimento – UPA.
Estas atividades, principalmente o Hospital, AME e UPA, concentram um grande fluxo
de pessoas e veículos que impactam negativamente a região com conflitos de trânsito, falta
de vagas de estacionamento, etc. É, também, uma região carente de locais arborizados e
aprazíveis, como praças para acolher a população de Votuporanga e de outros municípios
que se utilizam dos serviços médicos e, por vezes, passam grandes períodos aguardando
atendimento.
Em relação aos parâmetros urbanísticos, nas ZSL e ZSM o tamanho mínimo de lote é
de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada mínima de 10,00m (dez
metro); na ZSG o lote mínimo é de 500,00m² (quinhentos metros) e testada de 15,00m
(quinze metros). Nas zonas institucionais a taxa de permeabilidade é de 60%.

3.2.8.21. Zonas Especiais
I. Zona Residencial Especial de Interesse Social e Zona Especial de Interesse Social
Segundo o Ministério das Cidades, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou
Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) são instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto
da Cidade, que destinam áreas no território para construção de moradias populares. É
comum que nas ZEIS sejam estabelecidos padrões e índices urbanísticos especiais mais
permissivos. 17

17

Informação obtida em <http://www.capacidades.gov.br/dicionario/index/letra/z > Acessado
10/09/2019
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Esta Zona é subdivida em duas categorias: ZEIS Ocupadas, que são destinadas a
regularização fundiária ou que necessitam de urbanização e as ZEIS de Vazios, que são áreas
vazias no perímetro urbano que podem ser destinadas à construção de conjuntos
habitacionais. Um dos objetivos de estabelecimento de índices mais permissivos, como por
exemplo, sistemas viários compostos por vias mais estreitas, lotes menores, recuos
diferenciados que se adaptem às ocupações existentes, é evitar a remoção de moradias no
processo de regularização fundiária.
Já a demarcação de ZEIS vazias possibilita assegurar e ampliar a destinação de terras
bem localizadas e com infraestrutura para a implantação de Habitações de Interesse Social
- HIS. Também é verificado neste tipo de ZEIS a previsão de parâmetros urbanísticos
específicos.
No Município, segundo o PDP 1996, foram previstas a Zonas Residenciais de Interesse
Social - ZREIS destinadas a conjuntos habitacionais horizontais (não foram previstos os
verticais), podendo admitir usos de comércio varejista e serviços de âmbito local,
microindústrias, industrias leves e oficinas que não causem incomodo a vizinhança. Os
parâmetros urbanísticos utilizados são os mesmos da ZPR.
Em 1996, os conjuntos habitacionais já implantados foram grafados como ZREIS,
como o Parque das Nações, aprovado em 23 de fevereiro de 1988.
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Figura 90. Área demarcada como ZREIS em 1996.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

A área onde hoje estão os loteamentos Jardim Itália, Jardim Barcelona, Vila
Residencial Célio Honório Junior e Jardim Residencial Moreira, também foi demarcada como
ZEIS. Parte destes loteamentos foi destinada recentemente a produção de habitações de
interesse social por meio de investimentos privados.
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Figura 91. Área destinada a construção de habitações de interesse social.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

O PDM 96 descreveu as ZEIS como “zonas do território da cidade definidas em função
do interesse social que buscam o crescimento complementar à malha urbana evitando-se
os vazios; o uso urbano compatível com a capacidade instalada dos equipamentos e serviços
públicos; a produção de habitações de interesse social” (VOTUPORANGA, 1996):
São Zonas Especiais de Interesse Social:
a) terrenos dentro do perímetro urbano não edificados, subutilizados ou não
utilizados, com área superior a 10.000 metros quadrados, se situados em
áreas não loteadas e, com área superior a 500m² em áreas já loteadas e que
não seja a única propriedade do titular;
b) terrenos que obstruem o crescimento contínuo da malha urbana, com área
superior a 15.000 metros quadrados; e,
c) terrenos servidos por equipamentos e serviços públicos com capacidade
instalada ociosa, com área superior a 10.000 metros quadrados.
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Com o intuito de garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana e
a produção de habitações de interesse social, o PDM 1996 grafou os vazios urbanos e as
áreas de expansão urbana como zonas especiais de interesse social.
Figura 92. Vazio urbano delimitado como ZEIS na região Norte.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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Figura 93. Área delimitada como ZEIS na região Oeste em 1996.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2002.

Pela imagem acima destaca-se o vazio urbano criado pela implantação dos
Loteamentos Parque Santa Felícia Jardim (aprovado em 30/01/1980) e Parque Residencial
do Lago (aprovado em 27/07/1990) e a sua demarcação como ZEIS.
O intuito do PDP1996 ao criar as ZEIS, era apontar áreas que por suas características,
de vazio ou expansão urbana, estavam aptas a serem ocupadas buscando o crescimento
complementar à malha urbana, seja para atendimento das demandas por HIS ou não.
A Lei Municipal n° 106, de 08 de novembro de 2007, descreveu a ZEIS como áreas
destinadas prioritariamente à regularização fundiária, urbanização e à produção e
manutenção de habitação de interesse social.
Art. 108. A Zona Especial de Interesse Social pode ser classificada nas
seguintes categorias:
I – “ZEIS 1” – são áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos
de população de baixa renda, devendo o Poder Público promover a
urbanização e a regularização fundiária, com implantação de equipamentos
públicos, de recreação e lazer e de comércio e serviços de caráter local, desde
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que essas áreas não estejam localizadas na zona de recuperação e ocupação
controlada em áreas de preservação ambiental (APP) ou de interesse público;
II – “ZEIS 2” – são glebas onde haja interesse público na elaboração de
programas habitacionais de interesse social (HIS), de equipamentos
comunitários, incluindo comércio e serviços de caráter local.
Parágrafo único. A criação de cada “ZEIS 2” deverá ser aprovada pelo
Conselho da Cidade. (VOTUPORANGA 2007)

Em 2007, não houve um mapeamento e delimitação específica das ZEIS, que deveria
ser feita posteriormente por legislação específica. (Art. 109, da Lei Complementar n°
106/2007).
Figura 94. Mapa de Zoneamento PDP 2007 (“Macrozoneamento”), sem a delimitação das
ZEIS (anexo 38)

Fonte: autores a partir do Mapa do Zoneamento (PDP 2007).
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Apesar de estar prevista nos PDs de 1996 e 2007, os parâmetros urbanísticos da ZEIS
somente foram inclusos na legislação em 2012.
A Lei Complementar n° 216/2012 trouxe como possibilidade o parcelamento do solo
em lotes de tamanhos menores quando destinados a construção de Habitações de Interesse
Social – HIS. A princípio adotou-se o tamanho mínimo de lote de 160,00m² (cento e sessenta
metros quadrados), parâmetro alterado posteriormente para 180,00m² (cento e oitenta
metros quadrados) pela Lei Complementar n° 298, de 15 de outubro de 2015.
Art. 111 – (...) São parâmetros urbanísticos para a Zona de Interesse Social:
I - CA (Coeficiente de Aproveitamento) = 3;
II - CAM (Coeficiente de Aproveitamento Máximo) = 3;
III - TO (Taxa de Ocupação para Uso Residencial) = 80% (oitenta por cento);
IV - TO (Taxa de Ocupação para Uso Não Residencial) = 80% (oitenta por
cento);
V - TP (taxa de permeabilidade) = 20% (vinte por cento);
VI - Tamanho Mínimo de Lote = 180,00m² (cento e oitenta metros
quadrados);
VII - Tamanho Mínimo para desdobro de lotes = 180,00m² (cento e oitenta
metros quadrados). (Lei Complementar nº298/2015).
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Figura 95. Mapa das ZEIS atual – Lei Complementar n° 407/2018 (anexo 39)

Fonte: autores.

A partir de 2010, houve um massivo investimento federal e estadual em habitações
de interesse social através de uma política de descentralização com a inclusão da iniciativa
privada na produção de habitações de interesse social, por meio do acesso aos recursos
estaduais e federais destinados aos programas Minha Casa Minha Vida – PMCMV, e CDHU.
Em razão disto, após a publicação da Lei Complementar n° 216/2012, houve a
inclusão de inúmeras áreas ao perímetro urbano grafadas como ZEIS e a aprovação de vários
loteamentos destinados a construção de HIS. Estima-se que neste período foram construídas
cerca de 2.154 unidades habitacionais.
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Figura 96. Conjuntos Habitacionais promovidos pela iniciativa privada.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Entretanto, há casos no município em que a demarcação como ZEIS tem como
objetivo conseguir o melhor aproveitamento da gleba a ser parcelada com a implantação
de lotes menores, porém com altos preços de mercado.
O processo expansivo de inserção das ZEIS em Votuporanga é (poderia ser)
justificado, a princípio, pelo discurso do déficit habitacional no município (diagnóstico do
PDM-1996 e PLHIS-2010), orientado pelo movimento de oferta e procura - necessidade real
por moradia e objetivo de fazer prosperar o capital imobiliário (CUCATO; NEGRELOS 2015).
A habitação de interesse social é regulada pela Política Nacional de Habitação - PNH,
que entre outras diretrizes prevê:
1. Prioridade para programas habitacionais que contemplem a melhoria da
qualidade de vida da população de baixa renda e contribuam para a inclusão
social;
2. Implantação de políticas de acesso à terra urbana e rural necessária aos
programas habitacionais, de acordo com o pleno desenvolvimento das
funções sociais da propriedade;
Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

300

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

3. incentivo ao aproveitamento de áreas urbanas dotadas de infraestrutura
não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana, conforme
disposição nos planos diretores municipais;
4. democratização, descentralização e publicidade dos procedimentos e
processos decisórios e de contratação, como forma de permitir o
acompanhamento da sociedade;
5. desconcentração de poderes, descentralização de operações e estímulo a
iniciativas não governamentais.

Assim, a PNH recomenda que os subsídios e financiamentos à produção de Habitação
de Interesse Social – HIS devem ser aplicados em áreas delimitadas como ZEIS, para evitar
ganhos imobiliários, tendo em vista que: “o valor dos imóveis a serem produzidos num
terreno determina o preço que o proprietário pode pedir pelo seu imóvel” (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2006, p. 50).

II. Zonas Especiais de Preservação - ZEP
O Plano Diretor de 1996 descreveu a ZEP como áreas de “preservação, manutenção
e recuperação do patrimônio histórico, turístico, paisagístico, cultural ou ambiental”. São
espaços de preservação dos mananciais e espaços que diferenciam e caracterizam a cidade,
pois testemunham períodos históricos, promovem o turismo e subsidiam o conhecimento.
(VOTUPORANGA, 1996).
São Zonas Especiais de Preservação:
a) todos os corpos d’água, matas ciliares, várzeas e matas naturais.
b) o Horto Municipal e a área circundante a represa da SAEV distante até 150
metros da sua cota máxima.
c) todas as paisagens notáveis do município, as áreas com declividade
superior a 35% assim como todas as áreas passíveis de erosão ou que
comportam atividades que degradam o meio ambiente.
d) todas as áreas delimitadas nos mapas do zoneamento com a intenção de
qualificar a ocupação já existente e proteger a qualidade da água no
manancial, mas não determinou índices urbanísticos de ocupação.

Iremos analisar três áreas que foram grafadas como ZEP pelo PDM1996.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

301

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 97. Loteamento São Cosme, São Damiao e parte do Jardim Alvorada grafada como
ZEP no PD 1996

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019

O Plano Diretor de 1971 entendeu que a região da figura acima não deveria ser
ocupada em razão da dificuldade de transposição da rodovia, da grande oferta de outras
áreas mais interessantes à expansão urbana e por ser uma área de fragilidade ambiental pela
junção de dois córregos, o Marinheirinho e o Paineiras.
O Plano Diretor de 1996 grafou esta área como uma ZEP – Zona Especial de
Preservação, com a intenção de qualificar a ocupação já existente e proteger a qualidade da
água no manancial, mas não determinou índices urbanísticos de ocupação, que deveriam
ser indicados posteriormente.
O Plano Diretor de 2007, classificou a área como uma Zona de Recuperação e
Ocupação

Controlada,

fixando

índices urbanísticos mais restritivos,

com

maior

permeabilidade do solo (20% de área verde) e taxa de ocupação menor (60% de área
construída).
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Figura 98. Área destinada ao Campus Norte grafada como ZEP no PD 1996

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019

Em 1996, a área da figura acima foi grafada como ZEP, caracterizada pela presença
de serviços institucionais de baixa densidade construtiva (UNIFEV, IFSP, Hospital Veterinário,
Estádio, Consultório Municipal, Parque Aquático) vinculada a uma extensa área de
preservação permanente com matas e nascentes.
Em 2007, a Lei Complementar n° 106/2007, definiu esta região como uma Zona de
Recuperação e Ocupação Controlada – Zonas 3, sendo considerada uma área de proteção
permanente (APP), caracterizada pela presença de recursos hídricos e pelo uso institucional
(Art. 102).
A implantação de um parque urbano propicia a preservação da região analisada e
agrega três valores: educacional, esportivo e de preservação ambiental.
É necessário que seja elaborado um projeto global para a área, tendo em vista a
integração físico-espacial de todos os elementos que estão dispersos no seu perímetro. É
preciso imaginar também que com a desfuncionalização do 1º Distrito Industrial, possa
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acontecer a implantação de uma região com habitações verticais que se harmonizem com
o parque.
Figura 99. Faixa ao longo da linha férrea grafada como ZEP no PD 1996

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019

Nesta região encontra-se grande parte da história da fundação da cidade, com os
prédios da Estação Ferroviária, da micro usina, das Algodoeiras Matarazzo e Anderson
Clayton, além do Campo da Ferroviária, dos Galpões do IBC e da Vila dos Ferroviários.
A Avenida Monumental da Estação, projeto do engenheiro Prestes Maia, tem o seu
final como ponto visual a Praça da Estação, inspirada em modelos urbanísticos empregados
em larga escala no país no início do século 20, fazendo uma alusão estética aos bulevares
(canteiros centrais mais largos) parisienses.
O Plano Diretor de 1996 deu um tratamento importante àquela área devido ao seu
valor histórico para o início do desenvolvimento do município. Ali localiza-se a estação
ferroviária, que foi ponto de parada de passageiros entre fevereiro de 1945 e janeiro de
1997, data de sua desativação. A intenção de grafar área como ZEP, tinha como objetivo a
proteção do patrimônio e, também a elaboração de projetos de ocupação específicos, como
por exemplo, um parque linear ao longo da linha férrea.
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III. Zonas Especiais sem Delimitação Específica
Segundo a Lei Complementar n° 106/2007 as Zonas Sem Delimitação Específica,
devem se sobrepor ao zoneamento existente e são compreendidas por áreas que exigem
um tratamento especial em relação ao uso e ocupação do solo. São subdividas em:
•

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS

•

Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA;

•

Zonas Especiais de Interesse Comercial - ZEIC;

•

Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio – ZEIP;

•

Zonas Especiais das Chácaras de Recreio – ZECR.

Conforme o PDM 2007, as Zonas Especiais devem obedecer aos parâmetros de uso
do solo e aos coeficientes de aproveitamento das zonas onde se localizam, os demais
parâmetros urbanísticos devem ser definidos em leis municipais específicas, e em relação a
sobreposição de zonas. Porém, não houve a promulgação das referidas leis.

IV. Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA
As Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIA, são áreas públicas ou privadas
destinadas a proteção e recuperação da paisagem e do meio ambiente, que se subdividem
em: Parque Municipal da Represa, Parques Lineares, Centros de Lazer e Reservas Ecológicas.
As ZEIA deveriam ser delimitadas em legislação específica, porém não houve lei
complementar pertinente ao assunto.

V. ZEIA - Parque Municipal da Represa
Segundo o Plano Diretor de 2007, a ZEIA - Parque Municipal da Represa é a área no
entorno da Represa Prefeito Luiz Garcia de Haro, situada na Zona de Proteção Ambiental
(Macrozona Rural), “cujas funções são recuperar o ambiente degradado, proteger as
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características ambientais existentes, melhorar a qualidade climática e do ar do Município e
oferecer

espaços

públicos

adequados

e

qualificados

ao

lazer

da

população”.

(VOTUPORANGA, 2007)
Figura 100. Mapa do Macrozoneamento (PDP 2007) - Macrozona de Proteção Ambiental –
Represa

Fonte: autores a partir do Mapa do Macrozoneamento (PDP 2007)

Esta é uma área de fragilidade ambiental, configurada pela conjunção de dois
córregos, o Marinheirinho e o Paineiras, que formam a represa de abastecimento público da
SAEV. É uma área importante para manutenção da vazão (quantidade) e pureza (qualidade)
da água da represa. Em razão disto a Lei Complementar n° 106/2007 determinou:
Art. 65 - São diretrizes específicas da Zona de Proteção Ambiental Represa:
I – garantia da manutenção do sistema de abastecimento de água;
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II – conservação dos recursos hídricos existentes;
III - recuperação das nascentes das Áreas de Preservação Permanente (APP)
e de todo o ambiente degradado;
IV – recomposição da vegetação do entorno da Represa;
V – ordenação do uso agrícola do solo;
VI - perenização das estradas que atravessam essa Zona;
VII – implantação do Parque Municipal da Represa, no entorno da Represa
Municipal da SAEV, respeitando-se a dimensão mínima de 100m (cem
metros) na margem esquerda e 300m (trezentos metros) na margem direita
da represa, contadas a partir da cota de inundação. (alterada pela Lei
Municipal n° 150/2009)

No entanto, em 2009 a lei complementar sofreu alteração, mudando as metragens
para implantação do Parque, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 50. Implantação do Parque Municipal da Represa, comparativo entre as Lei
Complementar n° 106/2007 e Lei Complementar n° 150/2009
Lei Complementar
106/2006

Parque

Parque
Municipal
Represa

da

nº

100,00 metros na margem
esquerda e 300,00 metros na
margem direita da represa

Lei Complementar nº 150/2009
Margem Direita:
- da Gleba de Antônio Carlos Ferlete, até a Rod. Euclides
da Cunha (SP-320): 60,00m
- da SP 320 até o prolongamento da Rua Caiapós: 60,00m
- da Rua Caiapós até a Estrada Municipal Heberth
Vinícius Mequi (VTG-020): - 100,00m
Margem Esquerda:
- da Gleba de Antônio Carlos Ferlete, até a SP-320:
60,00m
- da SP 320 até a Estrada Municipal Primo Furlani (VTG371): 60,00m
- da Estrada Municipal Primo Furlani (VTG-371) até o
Loteamento São Damião - 30,00 m
- da divisa Norte do Loteamento São Damião até a
Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi (VTG-020):
60,00m

Fonte: Autores
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Nesta região está previsto, no Plano de Contingência, a construção de um complexo
de represas que servirá para contenção da drenagem das águas pluviais. Essa medida
pretende resolver o problema do aumento das vazões que vertem desde a Estrada Adriano
Pedro Asse (Estrada 27). Esse aumento se deu em razão das ocupações estabelecidas ao
longo dos anos na zona sul. (Ex. inundações, extravasamento da represa em anos anteriores).
Este complexo de represas, também servirá como contenção de materiais poluentes
advindos de possíveis acidentes na Rodovia Euclides da Cunha e nas áreas pertencentes à
bacia de contribuição, além de reduzir o assoreamento da represa que já está em mais de
50%.
É necessário impedir ocupações desconformes que avançam sobre áreas de
preservação do manancial com a delimitação de áreas prioritárias para desapropriação e
passiveis de aplicação dos instrumentos da política urbana, como por exemplo, direito de
preempção.

VI. ZEIA - Parque Lineares
Os Parques Lineares (mapa anexo 40), segundo dispõe Plano Diretor de 2007, são
áreas verdes localizadas às margens dos corpos d’água, onde se situam as nascentes,
cabeceiras e a extensão dos Córregos Marinheirinho e Boa Vista, situados no perímetro urbano,
com o objetivo de recuperar e proteger as características ambientais existentes, oferecendo
espaços de lazer à população do entorno.

O Plano Diretor estabeleceu 3 (três) parques lineares: Parque do Córrego Boa Vista,
Parque do Trabalhador e o Parque Linear do Marinheirinho. A princípio estavam previstos
“em todo o contorno do perímetro urbano onde haja a presença de córregos, devendo-se
respeitar a dimensão mínima de 60m (sessenta metros) de cada lado, contada a partir da
cota de inundação.”
No entanto, a Lei Complementar nº 150/2009, alterou o que dispunha o Plano Diretor,
quanto aos parques lineares, conforme demonstrado nas tabelas 51 e 52.
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Tabela 51. Parques Lineares. Comparativo entre as Leis Complementar nº 106/2007 e Lei Complementar nº 150/2009.
Parque Linear

Lei Complementar nº

Lei Complementar nº 150/2009

106/2007
Margem Direita:

- da Rua Maria de Freitas Leite até o lado Norte da divisa do Frigorífico Avícola Votuporanga
Ltda.: 30,00m;
Parque Linear do
Córrego Boa Vista

60 metros de cada margem

- do lado Norte da divisa do Frigorífico Avícola Votuporanga Ltda. até o Córrego
Marinheirinho: 60,00m
Margem Esquerda:
- da Rua Maria de Freitas Leite até a Avenida República do Líbano: 30,00 m

- da Avenida República do Líbano até o Córrego Marinheirinho: 60,00 m
Margem Direita:
Parque Linear do

- da linha do perímetro urbano, junto à Gleba de Matrícula n° 37.868, até a divisa Sul do

Trabalhador

Loteamento Jardim dos Lagos: 60,00m;
- da divisa Sul do Loteamento Jardim dos Lagos até o Parque Municipal da Represa: 30,00m

(entre o limite do 60 metros de cada margem
perímetro urbano e o
encontro com o Parque
Municipal da Represa)

Margem Esquerda:
- da linha do perímetro urbano, junto a Gleba de Matrícula n° 37.868, até a divisa Sul do
Loteamento Jardim Santa Paula: 60,00 m

- da divisa Sul do Loteamento Jardim Santa Paula até o Parque Municipal da Represa: 30,00
m

Fonte: Autores
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Tabela 52. Parques Lineares. Comparativo entre as Leis Complementar nº 106/2006 e Lei Complementar nº 150/2009
Lei Complementar
Parque Linear

Lei Complementar nº 150/2009
nº 106/2006

Parque Linear do

Margem Direita:

Marinheirinho

- da Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi (VTG-020), até Córrego Boa Vista: 60,00 m
Margem Esquerda:

(no trecho situado entre a

- da Estrada Municipal VTG-020, até a divisa norte do Loteamento Parque Residencial
60 metros de cada

Estrada Municipal Herbert

Colinas: 30,00 m
margem

Vinicius Mequi (VTG-020) até o

- da divisa norte do Loteamento Parque Residencial Colinas até o Córrego Boa Vista:

encontro com o Córrego Boa

60,00m

Vista)

Fonte: Autores
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Outro aspecto analisado é quanto a ocupação e manutenção dos parques lineares.
Estas áreas têm por objetivo oferecer proteção ambiental aos recursos hídricos e lazer a
população do entorno. No entanto verifica-se que hoje a maioria destas áreas não foram
urbanizadas ou instalados nenhum equipamento de lazer para a população. No geral são
áreas com arborização adensada, mato, sem iluminação e descarte irregular de resíduos,
que acabam por conferir um ambiente inóspito e abandonado.
É necessário traçar diretrizes de ocupação e urbanização dos parques lineares,
integrando os objetivos de preservação e lazer.

VII. ZEIA - Centros de Lazer
Os Centros de Lazer, segundo a Lei Complementar nº. 106/2007, “são áreas públicas
ou privadas, em situação de degradação ambiental, que devam ser recuperadas e
destinadas, preferencialmente, ao lazer da população, de forma a contribuir com o equilíbrio
ambiental.” Conforme a Lei Municipal, as ZEIA – Centros de Lazer deveriam ser definidas em
lei municipal específica, porém não foram regulamentadas.

VIII. ZEIA – Reservas Ecológicas
Conforme PDP 2007, a ZEIA - Reservas Ecológicas são áreas, situadas na Macrozona
Urbana, com vegetação significativa e preservada, cujos espaços deverão ser qualificados
para o lazer da população do entorno e propiciar o equilíbrio ambiental. Assim como os
Centros de Lazer, a Reservas Ecológicas, não foram regulamentadas por lei municipal
específica posterior ao PDP 2007.
Atualmente, existem algumas áreas denominadas como reservas ambientais e
ecológicas, porém não conforme a legislação vigente. Segundo o Mapa de Praças, Áreas
Verdes e Sistema de Lazer (mapa anexo 41), algumas das áreas denominadas como Reservas
Ambientais/ Ecológicas, não possuem vegetação significativa como a legislação prevê.
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Figura 101. Reserva Ecológica Olyntha Maria de Jesus

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019

Figura 102. Reserva Ecológica Francisco Barbosa de Lima

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019
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As imagens demonstram duas reservas do Município. É possível verificar que a
primeira possui vegetação significativa, com área aproximada de 5.600,00m² (cinco mil e
seiscentos metros quadrados), que a caracteriza de fato como uma reserva segundo a lei
municipal.
Já na segunda imagem, notamos que a área classificada como reserva ecológica é de
fato destinada a composição do sistema viário, um canteiro central de aproximadamente
1.500,00m² (mil e quinhentos metros quadrados). Assim, pode-se constatar que a legislação
vigente não está sendo observada para a denominação dos equipamentos.

IX. Zonas Especiais de Interesse Comercial - ZEIC
As Zonas Especiais de Interesse Comercial, segundo o PDP 2007, são áreas
consolidadas como centros, corredores comerciais e de prestação de serviços, cujo objetivo
é o fomento das atividades econômicas. Estão subdivididas em:
•

ZEIC A - correspondente ao Centro principal;

•

ZEIC B - correspondente aos centros secundários;

•

ZEIC C – corresponde aos corredores comerciais.

Apesar da classificação das ZEIC, não houve um detalhamento e regulamentação das
zonas por meio de legislação específica. Podemos notar que o Centro principal (ZEIC A),
corresponde ao centro histórico, compreendido pelo Patrimônio Velho, com destaque para
a Rua Amazonas. Esta via passou por requalificação urbana recentemente conforme previsto
no Art. 113, da Lei Complementar n° 106/2007, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a
ZEIC: “I - requalificação urbanística e ambiental;’.
Os Centros Secundários são caraterizados pelas policentralidades urbanas
distribuídas pelo território do município, cujo exemplo mais evidente é a da Av. Emílio
Arroyo Hernandes na Zona Norte, onde podem ser encontrados além de comércios,
atividades de prestação de serviço essenciais como: bancos, supermercados e correios.
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Os Corredores Comerciais foram previstos pela Lei Municipal n° 2.830/1996 e
regulamentados pela Lei Municipal nº 4.980/2011.

X. Zonas Especiais de Interesse ao Patrimônio - ZEIP
Segundo Art. 118 do PDP 2007, as Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio são
imóveis de interesse histórico, arqueológico, arquitetônico e as áreas de interesse
paisagístico da cidade que, devido a sua importância, necessitam de políticas específicas
para efetiva proteção, recuperação e manutenção.
A Lei Orgânica de 1990 foi elaborada com a preocupação de preservar a história da
cidade. O artigo 157, Seção II no Artigo IV, diz que:
Ficam sob a proteção do Município os conjuntos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico tombados pelo
Poder Público Municipal.
Parágrafo 1º- Os bens tombados pela União ou pelo Estado merecerão
idêntico tratamento, mediante convênio.
Parágrafo 2º- Ficam tombados como Patrimônio histórico, artístico e cultural
do Município a Igreja da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e o atual prédio
da sede do Fórum.
Parágrafo 3º- O Município deverá criar e instalar o Museu Histórico de
Votuporanga.

Em 2006, a Vila Carvalho, núcleo urbano que deu início a Votuporanga, foi grafada
como ZEIP com o objetivo de proteger e recuperar o ambiente construído e o espaço
urbano, valorizando a paisagem e garantindo o desenvolvimento social da população da
região. Porém, a política de proteção do povoado deveria ser estabelecida em lei municipal
específica, o que não ocorreu.
Segundo informado pela Secretaria da Cultura e Turismo são patrimônios históricos
tombados no Município:
•

Praça Fernando Costa;
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•

Catedral Nossa Senhora Aparecida;

•

Cartório Eleitoral;

•

Mercado Modelo.

Também foram levantados pela Secretaria de Cultura, prédios que estariam no rol de
imóveis a serem tombados:
•

Prédio da antiga algodoeira (Matarazzo);

•

Estação Ferroviária;

•

Casa Vila Nirvana;

•

IBC - Instituto Brasileiro do Café.

O PDM 96, diagnosticou algumas obras consideradas de relevante valor histórico e
arquitetônico na época. Estabeleceu também, que por se tratar de obras em estudo para a
preservação do patrimônio histórico na época, todas intervenções nas mesmas fossem
apreciadas, anteriormente ao projeto ou licença de aprovação de uso de transformação,
pelo Conselho Municipal do Plano Diretor e/ou Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos da Região de Votuporanga – SEARVO.
Abaixo estão listados os anos e endereços das obras levantadas na época:
•

1940 - Murata Missau Matsura: Rua Amazonas, 1174

•

1942 - Algodoeira Universo Ltda: Avenida Conde F. Matarazzo, 61, 107 e 85

•

1942 - Corpo de Bombeiro e Polícia Florestal: Avenida Conde F. Matarazzo, 25

•

1942 – DEPRN: Avenida Conde F. Matarazzo, 263

•

1942 – Residências: Avenida Conde F. Matarazzo, 291

•

Década de 40 - PMV: Rua Pará, 223

•

1942 - FEPASA (21 unidades): Praça 31 de março, 150

•

1942 -Dias Martins: Rua Amazonas, 519

•

1942 - Palácio 8 de Agosto: Rua São Paulo, 883

•

1948 - Residência Sônia L.V.S. Barbosa: Rua Ivaí, 643

•

1951 - Residência Anísio Bertolo: Rua Amazonas, 1625
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•

1952 – CESP: Estrada Municipal Nhandeara, 584

•

1952 - Igreja Matriz: Rua Goiás, 46

•

1953 - Cine Votuporanga: Praça Dr. Fernando Costa, 79

•

1955 - Residência Júlio César Freitas: Rua Paraná, 261

•

1957 - Mercado Municipal: Rua Bahia, 829

•

1958 – SAEV: Rua Pernambuco, 1777

•

1960 - Residência Caixa Econômica Federal: Rua Alagoas, 240 e 246

•

1964 - Instituto Brasileiro do Café: Rua Thomaz P C Filho

Abordado sobre outro aspecto, o meio ambiente socialmente produzido, a cidade,
congrega também outros direitos relacionados. Um deles é o direito a paisagem. Ninguém
é obrigado a viver em ambiente esteticamente desagradável. O meio urbano deve ser um
local aprazível e que estimule os sentidos do cidadão. O espaço urbano com imagem clara
e legível facilita o reconhecimento ambiental e o sentimento de pertencimento do indivíduo.
Sendo os homens parte da cidade, as imagens ambientais são o resultado da interação entre
o meio e o cidadão, e este cenário físico integrado e agradável fornece os símbolos e
memórias coletivas, os chamados mitos sociais (LYNCH, 1999, p. 5).
Os marcos urbanos são elementos pontuais nos quais o observador não entra. Podem
ser de diversas escalas, tais como torres, domos, edifícios, esculturas, etc.
Sua principal característica é a singularidade, algum aspecto que é único ou
memorável no contexto. Isso pode ser alcançado de duas maneiras: sendo visto a partir de
muitos lugares, ou estabelecendo um contraste local com os elementos mais próximos.
Foram identificados alguns marcos da paisagem urbana importantes para o
município, para os quais devem ser pensadas normativas com a finalidade de preservação:
•

Horácio dos Santos e Avenida Sebastião Vaz de Oliveira – Vista do Estádio e
Parque Urbano.

•

Avenida Prestes Maia – Formação de eixo monumental que liga o centro ao
patrimônio histórico da Estação Ferroviária.

•

Parque da Cultura - Centro de Informação do Turista – Vista da Rodovia
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•

Rua Amazonas – Via revitalizada, marco da paisagem urbana.

•

Igreja da Matriz – marco do skyline18 do município.

•

Skiline da cidade a partir das rodovias SP 461 e 320

•

Mirante do Ecotudo Sul.

Figura 103. Marcos importantes da paisagem urbana.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

A paisagem urbana é entendida nos saberes de José Roberto (MARQUES, 1997, p.156)
“como a ultrapassagem do limite da visão para reconhecer as características naturais do
meio, a partir da inserção de novas imagens ou deterioração da paisagem existente. ” O
desconforto pode ser motivado desde por uma construção de prédio ou monumento que
não integre o conceito estético do local, fios elétricos e telefônicos até pelo uso
indiscriminado de material de publicidade como outdoors, cartazes, panfletos, ainda que em
local comercial.

18

Skyline ou panorama urbano refere-se ao horizonte artificial que a estrutura geral de uma cidade
gera a partir de um ponto de observação.
Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

317

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

De fato, atualmente com o crescimento do mercado de internet e televisão a cabo, a
questão da disposição da fiação nos postes de iluminação do município deve ser
regulamentada a fim de se evitar impactos danosos à paisagem urbana.
Figura 104. Exemplo de impacto negativa na paisagem por cabeamento na Rua São Paulo.

Fonte: autores.
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Figura 105. Exemplo de impacto negativa na paisagem por cabeamento na Rua São Paulo.

Fonte: autores.

Outro ponto importante é em relação aos impactos causados pelos painéis de
publicidade eletrônicos. Além de causar ofuscamento a visão, originado pela luz azul de LED,
estes painéis podem contribuir para a distração de condutores ocasionando acidentes.
Devem ser estabelecidas regras tanto para os conteúdos a serem exibidos nos painéis
de LED, quanto para a intensidade da luz emitida, que não pode ocasionar ofuscamento ou
desconforto visual aos moradores das edificações residenciais vizinhas, pedestres e
motoristas. Salutar foi a iniciativa da cidade de São Paulo, que baseada em projeto de
revitalização de paisagem urbana da cidade de Barcelona, na Espanha, proibiu formas de
propaganda, como outdoors, cartazes, letreiros, etc. além de iniciar a implantação de fiação
subterrânea em alguns locais.
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XI. Zonas Especiais das Chácaras de Recreio
Segundo o PDP 2007:
Art. 120 – As Zonas Especiais das Chácaras de Recreio são constituídas por
empreendimentos imobiliários resultantes de parcelamento do solo rural
contendo as seguintes características:
I - uso para lazer ou recreação;
II - localização na Macrozona Rural;
III - lotes ou unidades autônomas com área igual ou maior a 20.000 m² (vinte
mil metros quadrados).

Conforme a legislação municipal vigente, as Chácaras de Recreio só podem ser
implantadas por meio da aplicação da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo:
Art. 121 - As Chácaras de Recreio só poderão ser empreendidas por meio de
parcelamento do solo, mediante a aplicação da Outorga Onerosa de
Alteração de Uso do Solo, nas condições estabelecidas nesta lei.

No entanto, o instrumento não foi regulamentado. Conforme descrito na Seção III,
da referida lei, a Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo só está prevista para a área
urbana do município:
Art. 191 - As áreas passíveis de aplicação do instrumento de que trata esta
Seção são aquelas localizadas na Macrozona Urbana, observados os
parâmetros urbanísticos de cada Zona.

As chácaras de recreio foram melhor analisadas no item dedicado ao parcelamento
do solo.
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3.2.8.22. Macrozoneamento X Zoneamento
O Plano Diretor Municipal de 1996, estabeleceu diretrizes sobre agropecuária,
comércio e serviços, saúde, educação, cultura e patrimônio histórico e arquitetônico, esporte
e recreação, turismo, bem-estar social, preservação ambiental e urbanização. Em 1996, além
da promulgação do Plano Diretor Municipal, também foi promulgada a Lei de Zoneamento,
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei n° 2830, de 05 de janeiro de 1996.
O PDM96 determinou parâmetros relacionados ao zoneamento rural e urbano e
parcelamento do solo.
Figura 106. Mapa de Zoneamento e Novo Perímetro Urbano, PDM96 (anexo 42)

Fonte: autores a partir de Mapa de Zoneamento do PDM 96.

Em 2007, o PDP instituiu o Macrozoneamento urbano dividido em Macrozona Rural
e Macrozona Urbana, sendo esta última subdivida em (figura 94):
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•

Zona de Reestruturação Urbana;

•

Zona Mista;

•

Zona de Recuperação e Ocupação Controlada;

•

Parques Empresariais.

Porém, não foi revista a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, conforme
previsto na Legislação Municipal estabelecida elo PDP 2007:
Art. 12 – O planejamento municipal disciplinará o desenvolvimento do
Município, estabelecendo as prioridades de investimentos e as diretrizes de
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como os instrumentos que serão
aplicados para o adequado ordenamento do território.
Art. 125 - São diretrizes específicas do Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo:
I – revisão, simplificação e consolidação da legislação de parcelamento, uso
e ocupação do solo;
(...)
Art. 128 - A legislação reguladora do parcelamento, uso e ocupação do solo
disciplinará os loteamentos fechados e condomínios habitacionais, com a
anuência do Conselho da Cidade.
Parágrafo único – O prazo para promulgação desta lei será de dois anos, com
participação das entidades afins.

A não regulamentação da referida legislação, resultou na sobreposição de duas leis
que regem o zoneamento no município: o Microzoneamento, instituído pela Lei de
Parcelamento, uso e ocupação do solo de 1996, Lei Municipal n° 2830, de 05 de janeiro de
1996 e o Macrozoneamento, instituído pelo Plano Diretor de 2007. Ambas leis trouxeram
caraterísticas específicas e divergentes para uso e ocupação do solo, o que tem causado
inúmeros conflitos na aplicação.
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Verifica-se que, por não haver um entendimento único da legislação vigente, a
aplicação das leis é determinada conforme cada caso específico. Assim o diagnóstico
comparativo ficou prejudicado em razão das sobreposições de diferentes critérios de
zoneamento para uma mesma área. A fim de se exemplificar tal afirmação, será analisada a
região dos Loteamentos São Cosme, São Damião e parte do Jardim Alvorada.
Figura 107. Diferentes zoneamentos para a região dos Loteamentos São Cosme e São
Damião

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

O Plano Diretor de 1996 grafou esta área como uma ZEP – Zona Especial de
Preservação, com a intenção de qualificar a ocupação já existente e proteger a qualidade da
água no manancial, mas não determinou índices urbanísticos de ocupação.
Figura 108. Área grafada como Zona Especial de Preservação pela Lei n° 2830/1996.
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Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Com a necessidade da implantação de índices mais restritivos, o PDP 2007, demarcou
a área como Zona de Reestruturação e Ocupação Controlada - Zona 2 e vedou o uso
industrial.
Art. 99 - A “Zona 2” caracteriza-se predominantemente pelos usos
residencial, comercial e de serviços consolidados, possui parcelamento
irregular e ocupação na Área de Proteção Permanente (APP) pertencente à
Represa de Abastecimento de Água do Município e apresenta dificuldade de
mobilidade em função da barreira formada pela Rodovia Estadual Euclides
da Cunha (SP-320).
Parágrafo único - É vedado o uso industrial na área da “Zona 2”.
Art. 100 - São diretrizes da “Zona 2”:
I - urbanização e regularização urbanística e fundiária do assentamento
precário, compatibilizando-as com a proteção do meio ambiente;
II – contenção da ocupação de áreas ambientalmente sensíveis;
III - implantação do projeto de recuperação ambiental do Jardim Marin;
IV - implementação da arborização e requalificação da paisagem urbana e
ambiental;
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V – manutenção das áreas dos Loteamentos São Cosme e São Damião como
Área Especial de Preservação;
VI - implantação do Plano de Hierarquização do Sistema viário, visando a
ampliação da largura das calçadas e passeios públicos de forma a aumentar
as áreas permeáveis e favorecer a arborização. (grifo nosso)

Em 2011, a Lei Municipal nº 4.980/2011 incluiu os terrenos com frente para as vias
marginais ao longo das Rodovias, como uma Zona de Comércio e Serviços Pesados – ZCP.
Ao contrário do que dispunha inciso V, do artigo 100 do PDP 2007, no que se refere
a manutenção da área da cabeceira da represa de abastecimento, em especial os
Loteamentos São Cosme e São Damião, como Área Especial de Preservação, a Lei nº
4980/2011, a incluiu como uma ZCP, onde podem ser instaladas atividades potencialmente
poluidoras.
Figura 109. Delimitação da ZCP ao longo das vias Marginais.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

A Lei Municipal nº. 5.751/2016, sem revogar ou alterar expressamente a Lei Municipal
nº. 2.830/96, incluiu usos permitidos na ZEP da região acima demonstrada.
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Figura 110. Inclusão de outros usos permitidos (predominância residencial) na ZEP dos
loteamentos São Cosme e São Damião

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Já a Lei complementar nº 381/2018 alterou a Zona de Comércio e Serviços Pesados,
ao longo da Marginal Nasser Marão para uma Zona de Comércio e Serviços de Nível Geral.
No entanto, a referida lei complementar não alterou ou revogou expressamente a Lei
Municipal nº 4.980/2011, que havia incluído a referida região como uma ZCP.
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Figura 111. Inclusão de zona de comércio e serviços gerais da Avenida Nasser Marão.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

A Lei complementar nº 6179/2018 incluiu a Avenida Anastácio Lasso como uma Zona
de Comércio e Serviços de Nível Geral – ZCG.
Figura 112. Inclusão de zona de comércio e serviços gerais da Avenida Anastácio Lasso.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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Em 2018, a Lei complementar nº.407/2018 delimitou a área abaixo como uma Zona
Especial de interesse Social.
Figura 113. Zona Especial de Interesse Social.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Verifica-se que são inúmeras as incongruências da legislação vigente, o que tem
dificultado sobremaneira sua aplicação. É imprescindível a compatibilização das diversas leis
que regem a temática do zoneamento em especial a Lei Municipal Nº. 2.830/96, Lei
Complementar nº. 106/2007 (PDP 2007), Lei Municipal nº 4.980/2011, Lei Municipal nº
5.751/2016, Lei Complementar nº 381/2018, Lei Complementar nº 6179/2018 e Lei
Complementar nº.407/2018.
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3.2.9. Parcelamento do Solo
Existem várias formas de parcelamento do solo urbano e rural. Segundo o art. 31 da
Lei Municipal nº 2.830/96, a Lei do Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo as
formas de parcelar uma gleba ou lote são:
Art. 31. O parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento,
desmembramento, desdobro de lote, reloteamento e remanejamento.
§ 1º Considera-se loteamento, a subdivisão do solo em lotes destinados a
edificação de qualquer natureza, com abertura de vias de circulação ou
prolongamento de logradouro públicos, modificações ou ampliação das já
existentes.
§ 2º Considera-se desmembramento, a subdivisão do solo em lotes
destinados a edificação de qualquer natureza, com aproveitamento do
sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação
dos já existentes.
§ 3º Considera-se desdobro de lote, a subdivisão de um lote em dois ou mais
lotes de menor área.
§ 4º Considera-se reloteamento, a nova subdivisão de área já loteada,
construída ou não, a fim de regularizar a configuração dos lotes, ou adequálos às de zoneamento, ou para a criação de lotes que, pela sua situação,
forma e dimensão, sejam suscetíveis de emprego imediato para fins de
edificação de qualquer natureza, com abertura, prolongamento, ou
modificação das vias existentes.
§ 5º Considera-se remanejamento, a nova subdivisão de área já loteada,
construída ou não, afim de regularizar a configuração dos lotes, ou adequálos às normas de zoneamento, ou para criação de lotes que, pela sua
situação, forma e dimensão, sejam suscetíveis de emprego imediato para fins
de edificação de qualquer natureza, sem abertura, prolongamento ou
modificação das vias existentes. (VOTUPORANGA, 2007)
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Segundo esta mesma lei são finalidades do parcelamento de solo urbano e rural:
•

para fins urbanos ou de urbanização;

•

formação de sítios de recreio;

•

formação de núcleos residenciais, mesmo que mantidos sob a forma de
condomínio;

•

criação de áreas comerciais, institucionais e de lazer;

•

criação de áreas industriais, de núcleo ou de distritos industriais;

•

exploração extrativista;

•

nas áreas onde existam florestas que sirvam para uma das seguintes
finalidades: conservar o regime das águas e proteger mananciais; evitar a
erosão das terras pela ação dos agentes naturais; assegurar condições de
salubridade pública; proteger sítios que, por suas belezas, mereçam ser
conservados;

•

para outros fins que não dependam de autorização exclusiva da União ou do
Estado.

A Lei Complementar nº 106/2006 (PDP 2007), instituiu o Macrozoneamento e
estabeleceu regras de ordenamento do território, porém, não revisou a Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo, que permanece vigente até os dias atuais. Foi previsto no PDP
2007:
Art. 125 - São diretrizes específicas do Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo:
I – revisão, simplificação e consolidação da legislação de parcelamento, uso
e ocupação do solo; (...)
Parágrafo único – O prazo para promulgação desta lei será de dois anos, com
participação das entidades afins. (VOTUPORANGA, 2007)

A promulgação da Lei Complementar nº. 106/2007 (PDP 2007), que tratou do
Macrozoneamento (2007), e a não revisão e compatibilização da Lei Municipal, nº 2.830/96,
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lei do zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, acarretou o surgimento de
diversas leis ordinárias e complementares regulamentando o mesmo tema. Este fato, causa
inúmeros conflitos na aprovação de projetos, principalmente em razão das divergências
entre os índices e parâmetros urbanísticos.
É objetivo deste plano diretor revisar e unificar a Lei do Zoneamento, Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 2.830/96) e as diversas legislações promulgadas
que regem o tema:
•

Lei Municipal n° 2829/1996;

•

Lei Municipal n° 2830/1996 (alterada pelas Lei Municipais n° 2880/1996, n°
2903/1996, n° 2934/1997, n° 2960/1997, n° 2981/1997, n° 2990/1997, n°
2994/1997, n° 2998/1997, n° 3018/1998, n ° 3091/1998, n° 3210/1999,
3215/1999, n° 3740/2004, n° 3913/2005, n° 4510/2008, n° 4711/2009, n°
4935/2011, n° 4980/2011, n° 5001/2011, n° 5100/2012, n° 5364/2013, n°
5494/2014, n° 5495/2014, n° 5506/2014, n° 5509/2014; n° 5595/2015, n°
5715/2015, n° 5824/2016, n° 5890/2016, n° 5983/2017, n° 6179/2018 e n°
6239/2018);

•

Lei Municipal n° 3.394/2001;

•

Lei Municipal n° 3.853/2005 (alterada pela Lei n° 5416/2014);

•

Lei Municipal n° 5.751/2016 (alterada pela Lei n° 5862/2016 e n° 6229/2014);

•

Lei complementar n ° 106/2007 (alterada pela Lei Complementar n° 150/2009,
n° 216/2012 e n° 276/2014).

3.2.9.1. Lote Mínimo na legislação municipal
O Lote mínimo é aquele cujas dimensões permitam uma casa mínima de qualidade
com forma regular, distanciada das divisas e que obedeça aos padrões mais usados na
construção civil. Devem ser consideradas dimensões, que permitam o rebaixamento da guia
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com uma vaga de estacionamento paralela a guia e onde se possa ter equipamentos
complementares e usais da casa como portão basculante e lixeiras.
As divergências verificadas entre a Lei Municipal nº. 2.830/96 e Lei Complementar nº.
106/2007, também são detectadas no que se refere ao lote mínimo.
Segundo a Lei n° 2.830/1996 o lote mínimo era de 250 m² com 10 metros de testada.
Art. 63. As dimensões mínimas dos lotes serão de:
I - 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) de superfície;
II - 10 (dez) metros de frente, elevando-se para 14 (quatorze) metros, quando
localizados nas esquinas.

Com a publicação da Lei Complementar n° 106/2007 e suas alterações posteriores,
foram alterados os parâmetros de lote mínimo e inserido o parâmetro de tamanho mínimo
de lote em caso de desdobro.
Tabela 53. Tamanho mínimo de lote para parcelamento do solo e desdobro.
Lote Mínimo

Lote Mínimo para Desdobro

(m2)

(m2)

Zona
Zona de Reestruturação Urbana

210,00

160,00

Zona Mista

200,00

160,00; 125,00; 140,00

Zona 01

250,00

180,00

Zona 02

250,00

180,00; 140,00

1.000,00

500,00

Zona de Recuperação e Ocupação Controlada:

Parques Empresariais
Fonte: Autores

Verifica-se a existência de diferentes exigências de tamanho mínimo de lote para uma
mesma zona. O zoneamento por si só já é instrumento de distinção entre as zonas, portanto,
não fica clara a razão para a diferenciação no tamanho mínimo de lotes para áreas dentro
de uma mesma zona. É preciso unificar os diferentes tamanhos mínimos de lote em um
único parâmetro, a fim de se evitar injustiças, a partir de distinções sem justificativas
plausíveis. O mapa a seguir demonstra esta situação.
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Figura 114. Tamanho mínimo de lote para loteamento e para desdobro.

Fonte: autores a partir do Mapa do Desdobro de lotes (SEPLAN).

No entanto, sem considerar as alterações implementadas pelo Plano Diretor de 2007,
a Lei Municipal nº 5.751/2016, que alterou a Lei Municipal nº 3.750/2004, determinou que
nas Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR), Residenciais Especiais de Interesse Social
(ZREIS), de Comercio e Serviços de Nível Local e Geral (ZCG) e nos Corredores de Comércio
e Serviços (CSCS), o lote mínimo para desdobro poderá ser de 125,00 m² com testada de
5,00 metros.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

333

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Tabela 54. Tamanho mínimo de lote segundo o microzoneamento e a Lei nº. 5771/2016.
Zona de
Uso

Outros Usos
Permitidos

Características Lote
Testada Mínima
Desdobro
(m)
250,00
12 (Desdobro 10)

Recuos Mínimos
Laterais (m)

Fundos (m)

C.A.Coeficiênte
Aproveitamento

T.O. Taxa de
Ocupação (%)

T.P. Taxa de
permeabilidade
(%)
12

ZER

--

Área
Mínima
360

1,50

0

0

3

ZER

Jd. Athenas

360

--

12

4,00

1,50 de um lado

0

3

ZPR

ZCL-ZMI-ZSL

250

125,00

10

1,50

0

0

3

ZREIS

ZCL-ZMI-ZSL

250

125,00

10

1,50

0

0

3

ZPR-ZMI-ZCL
ZPR-ZMI-ZSL
--ZPR-ZREISZCG- ZCL-ZCSLZSMZSG

250
250
500
--

10
10
15
--

4
0
5
--

0
0
3 de 1 dos lados
--

0
0
3
--

3
3
3
3

250

10

3

2 de 1 dos lados

--

3

80

10

ZIL

--

500

15

4

--

3

70

10

ZIM
ZIE
6,7 e 8
Distrito
Industrial
ZSL
ZSM
ZSG
ZEP
ZEIS
ZEIS

---

2000
2000

20
30

5
6

5
6

3
3

60

20
20

1000

15

5

3

3

60

10

-----Jd. Dos Ypês

250
250
500
-250
180

10
10
15
-10
9 (Esquina 10,50)

4
4
5
-1,50
3,00

--2 de cada lado
-0
0

--4
-0
0

3
3
3
3
3
3

60
60
60
60
80
70

12
12
12
20
20
20

ZEIS
ZRL
ZEPR

Portal do Sol
---

180
5000
--

9 (Esquina 10,50)
50
--

1,50
10
--

0
6 de cd lado
--

0
10
--

3
3
3

70
25
--

20
50
12

ZCL
ZCG
ZCP
CCS
ZMI

125,00
125,00

Frente (m)

3 de 1 dos
lados
4 de cada lado
4 de cada lado
2

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

70
70
70-individual
60-coletiva
80- misto ou com.
70-individual
60-coletiva
80
80
70
--

60

12
12
12
12
12
10
12

334

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

O extenso arcabouço legal para tratar do mesmo assunto dificulta as análises e
diagnóstico. Verifica-se que as leis são utilizadas subsidiariamente e conforme cada caso. A
falta de compilação e consolidação dos textos legais, dificulta a avaliação sobre o que
realmente está vigente ou revogado.

Será objetivo deste plano diretor, buscar maior

equidade e isonomia quanto a definição e aplicação dos índices urbanísticos no território
do município.

3.2.9.2. Tamanho mínimo das quadras
Segundo a Lei Municipal nº. 2.830/1996, o tamanho mínimo das quadras será de
150,00 metros.
Art. 70. As quadras terão comprimento máximo de 150 (cento e cinquenta)
metros

Acredita-se que o tamanho mínimo de quadras da lei vigente está adequado ao
sistema viário e mobilidade urbana, considerando o deslocamento de veículos e pedestres.

3.2.9.3. Loteamento
§ 1º Considera-se loteamento, a subdivisão do solo em lotes destinados a
edificação de qualquer natureza, com abertura de vias de circulação ou
prolongamento de logradouro públicos, modificações ou ampliação das já
existentes (Lei Complementar nº 106/2007).

O primeiro requisito exigido para o parcelamento na modalidade loteamento é a
inclusão da área dentro do perímetro urbano.
Art. 32. Somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos
em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas em lei (Lei
Municipal n° 2830/1996).
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A lei municipal nº 2.830/96, nos incisos de I a VII do Art. 32, em referência a Lei Federal
6.766/79, trouxe algumas situações de impedimento ao parcelamento do solo:
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento de solo:
I - em terrenos alagadiços, sujeitos a inundações, fundos de vales ou erosões,
antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento ordenado
das águas pluviais e respeitadas as legislações pertinentes;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde
pública sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
(...)
VII - em áreas de preservação ecológica ou naquela onde a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis até a sua correção.

Verifica-se que a lei, preocupou-se em definir um perfil de imóveis que são
inadequados à ocupação. Destaca-se que nos incisos II e III, ficam proibidas ao parcelamento
do solo as glebas que serviram de aterro e que possuem condições geológicas impróprias.
Para certificar-se que a gleba é própria a ocupação, o GRAPROHAB, exige da
Prefeitura Municipal, certidão de conformidade que garanta que a gleba não tenha sido
depósito de lixo ou de produtos que possam trazer riscos à saúde; e que a área não seja
potencialmente suscetível a problemas geotécnicos, tais como erosão e instabilidade de
encosta.
Para averiguação destes requisitos se faz necessário a elaboração de laudos técnicos
que consigam avaliar a presença de tais condições. Atualmente, não realizados ou exigidos
dos empreendedores, laudos de sondagem dos projetos de parcelamento do solo.
O artigo 35 da referida lei, também exige que antes da elaboração do projeto
urbanístico, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal as diretrizes mínimas para
o parcelamento do solo, que defina “o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos
espaços livres e das áreas reservadas a equipamentos urbanos e comunitários”.
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As diretrizes são expedidas pela Prefeitura Municipal e SAEV Ambiental. O primeiro
mediante decreto e o segundo por meio de certidão. Verifica-se, no entanto, que ambos
documentos não abordam as diretrizes mínimas para pavimentação, iluminação,
terraplanagem, drenagem, arborização, sistemas de lazer e sinalização.
Quanto a drenagem das águas pluviais, os requisitos mínimos não estão inclusos na
lei e são feitos por certidão com base em normas técnicas determinadas pelo departamento
de Topografia e Drenagem da SEPLAN. Os demais projetos seguem legislações municipais
vigentes, ou às exigências feitas no ato da aprovação final.
Avalia-se que, para melhor gestão do processo, as diretrizes para pavimentação,
iluminação, terraplanagem, drenagem, arborização, sistemas de lazer e sinalização, devem
integrar o decreto de diretrizes e certidão da SAEV, unificando os requisitos municipais ao
parcelamento do solo em dois únicos documentos.

I. Da Aprovação
Os projetos de parcelamento do solo na modalidade loteamento, devem ser
submetidos à aprovação da Prefeitura Municipal e SAEV Ambiental, bem como à avaliação
do Estado de São Paulo, por meio do colegiado GRAPROHAB.
Na esfera municipal a aprovação dos projetos é realizada por vários órgãos
envolvidos:
•

Departamento de Planejamento Urbano: Projeto Urbanístico, Memorial
descritivo e de lotes;

•

Departamento de Topografia e Drenagem: Levantamento, terraplanagem e
drenagem;

•

Secretaria de Obras: rede elétrica, iluminação pública e pavimentação;

•

Secretaria de Trânsito: Projeto de Sinalização Viária;

•

SAEV Ambiental: Abastecimento de água, coleta de esgoto, arborização de vias
e sistemas de lazer e revegetação de áreas verdes.
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A secretaria de planejamento é responsável por receber, analisar e encaminhar os
projetos para cada órgão responsável. Este procedimento é complexo e demanda
gerenciamento minucioso quanto a: grande volume de documentos, logística de
distribuição de documentos para diferentes órgãos em locais distintos, vários responsáveis
envolvidos e cumprimento de prazos. Por esta razão, já ocorreu o extravio de documentos
durante o processo e não cumprimentos de prazos legais. Verifica-se a necessidade de
criação de procedimentos e fluxos a fim de se evitar tais inconvenientes.
Os projetos que são objeto de avaliação do GRAPROHAB, são aprovados previamente
pela municipalidade. Já aqueles que não são analisados pelo colegiado, são aprovados
somente na aprovação final pelas secretarias municipais. É o caso dos projetos de
pavimentação, sinalização viária, iluminação pública e planta de arruamento. Conforme
verificado anteriormente, avalia-se que os órgãos envolvidos, deveriam participar da análise
prévia e emissão de diretrizes para o empreendimento, evitando assim entendimentos
diferentes quanto às exigências necessárias ao projeto.
A lei do parcelamento do solo, em seu artigo 37, previu a necessidade de
apresentação

de

relatório

de

viabilidade

técnica,

econômico-financeira

dos

empreendimentos para a sua aprovação.
Art. 37 (...)
§ 3º O relatório de viabilidade técnica, econômica e financeira deverá conter,
pelo menos:
I - a demonstração da viabilidade econômico-financeira da implantação do
loteamento, com a previsão de comercialização dos lotes e de edificação dos
mesmos;
II - a demonstração da viabilidade técnica, econômica e financeira dos
equipamentos urbanos e comunitários que serão executados pelo loteador,
com planilhas de custos e prazos de execução.

Verifica-se a intenção do legislador em prevenir efeitos nocivos da grande oferta de
lotes sem compradores, fruto das crises imobiliárias como a vivenciada atualmente. Fica
evidente tal finalidade ao analisar o artigo 58, da Lei Municipal nº. 2.830/96, que garante a
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discricionariedade do poder público municipal em rejeitar proposta de projeto de
loteamento, observada a oferta excessiva de lotes vagos.
Art. 58. A Prefeitura Municipal poderá recusar a proposta inicial de projeto
de loteamento ainda que seja para evitar excessiva oferta de lotes e
consequente investimento subutilizado em obras de infraestrutura e custeio
de serviços.

II. Dos projetos de loteamento.
A Lei Municipal nº 2.830/96, determinou alguns requisitos mínimos ao parcelamento
do solo, quanto às dimensões e porcentagens do sistema viário, quadras, lotes e áreas
públicas.
Artigo 33. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, os seguintes
requisitos:
I - as áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamento
urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão
proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalvando o
disposto no parágrafo 1º deste artigo;
II - projetar os loteamentos em coordenadas, ficando a Prefeitura Municipal
obrigada a fornecer plano da malha de marcos existentes no município;
III - será obrigatória a reserva de faixa “non aedificandi”, de cada lado, nas
seguintes medidas:
a) ao longo das águas correntes: 30 metros no mínimo, ou segundo diretrizes
da SAEV no que diz respeito ao posicionamento estratégico das redes
coletoras de esgotos e distribuição de água;
b) ao longo das faixas de domínio público, das rodovias, das ferrovias e
dutos: 15 metros, salvo maiores exigências de legislação específica.
IV. As vias do loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local, não
podendo ter largura inferior a 14 (quatorze) metros; exceto loteamentos para
conjuntos habitacionais de interesse social, cuja largura será admitida com o
mínimo de 12 (doze) metros; (Lei Municipal nº 2.830/96).
V - os projetos de parcelamento não poderão localizar-se em terrenos
sujeitos a inundação ou que forem julgados pela Prefeitura Municipal,
impróprios para as finalidades pretendidas.
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§ 1º A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo, não
poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) de gleba.
§ 2º Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação,
cultura, saúde, lazer e similares.

Quanto ao tamanho das vias, pelo menos 3 outras legislações (PDP 2007 e Leis
Municipais nº 5771/2016 e 3750/2004) versaram sobre o assunto sem que revogassem
expressamente o contido na lei municipal do parcelamento do solo. O PDP 2007 trouxe uma
inovação para determinação do dimensionamento das vias públicas, estabelecendo
metragens mínimas dos elementos que compõe o sistema viário, permitindo diferentes
composições conforme a tipo e classificação da via.

Art. 170 (...)
VI – as vias deverão ser dimensionadas considerando a composição do leito
carroçável pelas faixas de rolamento, faixas de estacionamento e calçadas,
conforme a classe da via;
VII - as vias deverão compor-se de, no mínimo, uma faixa de rolamento, uma
de estacionamento e uma calçada;
VIII - as faixas de rolamento das vias deverão ter entre 3 (três) e 4 (quatro)
metros variando para mais de acordo com a velocidade de deslocamento
esperada;
IX - as faixas de estacionamento deverão ter entre 2 (dois) e 3 (três) metros,
variando para mais de acordo com o porte dos veículos previstos para a sua
ocupação;
X - as calçadas deverão ter entre 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros)
e 5 (cinco) metros, variando para mais de acordo com a quantidade de
transeuntes esperada ou conforme especificado para a zona; (Lei Municipal
nº 2.830/96);
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O artigo 33 da Lei Municipal nº 2.830/96, não trouxe critérios objetivos quanto a
destinação de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, relacionando-os
a densidade da ocupação prevista.
I - as áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamento
urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão
proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalvando o
disposto no parágrafo 1º deste artigo (Lei Municipal nº 2.830/96);

Em razão disto a Lei Municipal nº. 3.853/05, que dispõe sobre a composição das áreas
públicas nos loteamentos, definiu porcentagens mínimas de 5% para as áreas institucionais
e 10% para os espaços livres de uso público.
Art. 2º As áreas públicas nos loteamentos deverão compor-se de, no mínimo,
10% (dez por cento) de espaços livres de uso público - preferencialmente na
categoria sistema de lazer e 5% (cinco por cento) de Áreas Institucionais,
além do sistema viário (Lei Municipal nº. 3.853/05).
§ 1º Em glebas de qualquer dimensão será obrigatória a destinação de, no
mínimo, 5% (cinco por cento) do seu total para Sistema de Lazer

A lei municipal determina a destinação de 10% de espaços livres de uso público,
sendo pelo menos 5% na categoria sistema de lazer.
Em 2008 a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio da
Resolução SMA nº 14/2008, determinou que os novos parcelamentos do solo urbanos
deveriam reservar 20% do empreendimento para áreas verdes. Esta política ocasionou um
aumento de áreas verdes na cidade e uma diminuição de sistemas de lazer (“praças”). Isto
porque, a normativa estadual determinou para os novos parcelamentos do solo, a
destinação de 20% do empreendimento para áreas verdes densamente arborizadas. Ficava
vedada a implantação de sistemas de lazer parcialmente impermeabilizados, com vegetação
exótica, paisagística e equipamentos de lazer.
Atualmente a legislação estadual, por meio da Resolução 72/2017, tentou abrandar
tais distorções, permitindo além de espaçamentos maiores entre as árvores, a implantação
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de até 30% dessas áreas destinadas a categoria sistema de lazer. Com estes percentuais,
atualmente é possível atender tanto a normativa estadual quanto a municipal.

III. Da execução do loteamento
Quanto à implantação do loteamento, o artigo 45 determinou as obras e serviços
mínimos a serem executados pelo loteador.

Art. 45. O loteador deverá executar nos loteamentos, sem ônus para a
Prefeitura, as seguintes obras e serviços, que passarão a fazer parte do
patrimônio do município;
I - a abertura das vias de comunicação e das áreas de recreação;
II - a colocação dos marcos de alinhamento e nivelamento, que serão de
concreto e localizados nos ângulos e pontos de tangência das vias
projetadas;
III - a colocação/execução de guias e sarjetas;
IV - a execução da rede de escoamento de águas pluviais;
V - a execução da rede de abastecimento e distribuição de água potável,
inclusive da fonte de produção, quando for o caso, bem como das respectivas
ligações domiciliares nos padrões da SAEV;
VI - a execução dos serviços de pavimentação das vias de circulação;
VII - a execução dos serviços de arborização das vias de comunicação;
VIII - a execução da rede elétrica e a instalação de iluminação pública, com a
utilização de lâmpadas LED;
IX - proteção do solo superficial;
X - ligação do coletor tronco do esgoto, da rede interna do loteamento, até
o emissário, quando for o caso, bem como, das respectivas ligações
domiciliares nos padrões da SAEV;
XI - obras de terraplenagem, de drenagem e muros de arrimo.
XII - sinalização viária, vertical e horizontal, de acordo com os padrões e
normas fixados pela Prefeitura Municipal;
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XIII - rede telefônica de acordo com o padrão da empresa de telefonia;
XIV - as obras e serviços complementares exigidos para os loteamentos
situados na região sul do Município, após os trilhos da Rede Ferroviária
Federal, especialmente as relacionadas à coleta/afastamento dos esgotos
sanitários

e

aos

acessos

viários

deverão

ser

custeados

pelos

empreendedores.
XV – Isolamento e a identificação das áreas verdes dos loteamentos
conforme Lei Municipal nº 5.509, de 15 de outubro de 2014.
XVI – Fornecimento de todo material e mão de obra para instalação de
hidrantes, conforme projeto e memorial descritivo, aprovados pelo Corpo de
Bombeiros e SAEV AMBIENTAL, de acordo com a Lei Municipal nº 2049, de
20 de dezembro de 1985.

É necessária a revisão do item XVI acima descrito tendo em vista a desatualização da
referida lei.
Um problema diagnosticado é em relação a implantação dos sistemas de lazer nos
loteamentos. Atualmente não é exigido do empreendedor a apresentação e implantação de
projeto paisagístico dos sistemas de lazer, onde em sua grande maioria são somente
plantadas árvores no local, não privilegiando a construção de espaços adequados de lazer
para a população. Quando possível tecnicamente, o ônus de implantação destes
equipamentos acaba recaindo sobre a prefeitura municipal.
Os empreendedores do loteamento Jardim Dharma Ville por iniciativa própria
urbanizaram o sistema de lazer, como estratégia de trazer um diferencial dos demais
empreendimentos e atrair compradores.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

343

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 115. Sistema de Lazer: Loteamento Jardim Dharma Ville.

Foto: Autores.

IV. Condomínios Horizontais, Condomínio de Lotes, Condomínio Urbano Simples e
Loteamento de acesso controlado.
O condomínio horizontal, instituído com o advento da Lei nº 4.591/64, ocorre
quando as edificações, conjunto de edificações, ou ainda, construção de casas, de um ou
mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a
fins residenciais ou não residenciais, possuem todos os serviços, equipamentos, vias de
circulação, praça, playground etc., como propriedade privada comum.
A lei municipal de parcelamento do solo assim o definiu:

Art. 94. Considera-se núcleo residencial em condomínio, o conjunto de lotes
destinados a edificação de residência, com ou sem lotes destinados ao uso
comercial, lazer e outros e dispondo de áreas de uso privativo e de áreas
livres para o sistema de recreio, circulação e implantação de equipamentos
comunitários e urbanos, toda de uso comum (Lei Municipal nº. 2.830/96).

O Condomínio Horizontal é um tipo de empreendimento, que por sua característica
de modelo de ocupação do espaço, assemelha-se ao loteamento, porém já prevê a
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implantação das unidades habitacionais autônomas, que ficam dispostas no interior de uma
gleba murada. Assim como os loteamentos, os condomínios horizontais, possuem sistema
de circulação composto por vias e calçadas, sinalização de solo e aérea, redes de
abastecimento de água, esgoto, drenagem, iluminação pública, sistemas de lazer, etc.
Do mesmo modo que o condomínio vertical (prédios), por ser uma edificação,
obedece ao que está previsto no código de obras, entende-se que o condomínio horizontal,
deve obedecer às normas dispostas na lei de parcelamento do solo.
Art. 95. A aprovação de projetos de parcelamento para núcleos residenciais
em condomínios obedecerá:
I - as normas estabelecidas nos artigos 32 ao 47 e 54 ao 60, quando situados
em zona urbana ou de expansão urbana;
II - as normas estabelecidas nos artigos 72 ao 82, quando situados na zona
rural(Lei Municipal nº. 2.830/96).

Dentre as diretrizes impostas ao condomínio horizontal, está o tamanho mínimo para
as vias internas de circulação. Segundo o artigo 33 da Lei Municipal nº. 2830/96, assim como
o loteamento, as vias do condomínio horizontal deverão ter no mínimo 14 metros.
A lei não tratou do tamanho mínimo destinado aos terrenos das unidades autônomas,
como fez para os lotes e sistema viário. Essa omissão legal, faz imperioso a discussão e
determinação do tamanho mínimo das unidades autônomas, necessário para garantir a
qualidade habitacional almejada.
O condomínio de lotes, é o empreendimento em que os lotes são unidades
autônomas e as áreas de lazer, vias e demais edificações, são de propriedade comum dos
condôminos. O condomínio de lotes foi previsto pela Lei Federal nº 13.465/2017 que
acrescentou o art. 1358-A a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são

propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos
condôminos.
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§ 1o A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do
solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a
outros critérios indicados no ato de instituição.
§ 2o Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre
condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística.
§ 3o Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a
infraestrutura ficará a cargo do empreendedor.

Assim, o novo art. 1.358-A do Código Civil passa a permitir a criação de um
condomínio composto por lotes, necessariamente vinculados a uma fração ideal das áreas
comuns em proporção a ser definida no ato de instituição. Desta forma, as ruas, as praças e
as demais áreas de uso comum não são transferidas à propriedade do Município, mas
permanecem propriedade privada dos titulares do lote conforme sua respectiva fração ideal.
No seu parágrafo segundo, determina que a legislação urbanística deve ser
respeitada. O que pode parecer uma obviedade ou redundância do legislador, na verdade
demonstra a necessidade de considerar estes empreendimentos, tanto o condomínio
edilício horizontal ou de lotes, como empreendimentos que por suas características
intrínsecas, devem estar submetidos à legislação urbanística vigente.
Assim como o condomínio de lotes, a Lei Federal nº 13.465/2017 trouxe também
outras duas novas espécies: o loteamento de Acesso Controlado e o Condomínio Urbano
Simples.
O Loteamento de acesso controlado é o loteamento tradicional com a autorização
municipal para que os representantes dos proprietários (geralmente uma associação)
controlem o acesso de pessoas e de veículos mediante a sua identificação e o seu
cadastramento, ficando vedado o impedimento de trânsito se estes estiverem identificados.

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante
loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as
das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 8o Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de
loteamento, definida nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de
acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo
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vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos,
não residentes, devidamente identificados ou cadastrados (Lei nº 6.766/79).

O condomínio urbano simples aplica-se a situações de terrenos onde haja mais de
uma construção e em que o seu titular queira tornar cada uma dessas construções uma
unidade autônoma de condomínio. Diante da sua simplicidade, o condomínio urbano
simples dispensa a apresentação de convenção de condomínio e poderá ser instituído em
duas situações:
•

quando o terreno contiver várias edificações, como sucede com a vulga “casa dos
fundos”; ou

•

quando o terreno contiver uma edificação na qual haja mais de um cômodo com
acesso autônomo.
Art. 61. Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou
cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de Reurb, condomínio
urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão
discriminadas, na matrícula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, as
partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as
vias públicas ou para as unidades entre si. (Lei Federal nº 13.465/2017)

Atualmente, no município existem somente dois tipos de empreendimentos ditos
“fechados”, o condomínio horizontal e o loteamento fechado.
Os ditos “loteamentos fechados” são empreendimentos que obedecem a legislação
urbanísticas, aprovados como loteamentos tradicionais, mas que por ato de autorização do
poder público municipal, restringem o acesso de pessoas e veículos às vias infraestruturas
públicas, pela construção de muros e portarias. Não existe previsão legal deste tipo de
empreendimento, porém o município, visando legalizar estes empreendimentos, promulgou
a Lei Municipal nº. 3.394/2001, que autoriza o fechamento das vias públicas por muros e
portaria e concedendo o uso dos bens públicos.
Art. 1º Por ato administrativo, o Chefe do Executivo poderá conceder o uso
de bens públicos do Município em loteamentos fechados.
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Art. 2º A concessão disposta no artigo anterior compreende o uso das ruas,
espaços livres e áreas comunitárias, assumindo o loteador a responsabilidade
de executar todos os serviços que, em princípio, são municipais, tais como a
coleta e remoção de lixo domiciliar, conservação de calçamento, asfalto,
limpeza de vias públicas e prevenção de sinistros, pavimentação ou serviços
preparatórios definidos em leis municipais, instalação de rede d’água e de
iluminação pública, manutenção e conservação das mesmas.

A legislação municipal é frágil e, com o advento da promulgação da Lei Federal nº
13.465/2017, é necessária sua adequação.
Vários impactos podem ser atribuídos aos loteamentos fechados e condomínios
horizontais, que se constituem como enclaves fortificados dentro do tecido urbano.
O fechamento de vias pode trazer grandes prejuízos a mobilidade urbana ao
impossibilitar a circulação de veículos e pedestres. Verifica-se a necessidade de que os
projetos obedeçam a hierarquia viária, de forma a impedir o fechamento de vias importantes
à circulação do entorno.
Outro ponto importante a ser levantado é a questão dos muros dos
empreendimentos “fechados”. Numa relação paradoxal, a segurança pretendida
internamente pela construção dos muros, é pela mesma razão, a insegurança criada nas ruas
do entorno.
As extensas muralhas, além de trazerem monotonia a paisagem, transformam a via
pública em um ambiente inseguro e inóspito, a partir do momento que tiram a vigilância da
rua ao interiorizar as fachadas dentro dos empreendimentos.
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Figura 116. Via pública entre muralhas do condomínio (724 m) e clube de campo.

Fonte: Autores.

É importante que se pense em formas de reduzir os seus impactos sobre as áreas
circunvizinhas, em especial na mobilidade urbana integral (pedestres e veículos), circulação
segura dos pedestres, paisagem, segurança e na disponibilização de espaços livres de uso
público nos bairros do entorno.
Outro problema verificado é a integralização de áreas públicas no interior dos
“loteamentos fechados” por meio de concessão de uso (Lei Municipal nº 3.394/2004). Vale
lembrar que estes empreendimentos são loteamentos tradicionais e que as áreas públicas
(sistema viário, áreas institucionais e áreas verdes) são imediatamente transferidas ao
município no momento do registro imobiliário.
Verifica-se que estas áreas são destinadas ao lazer no interior dos empreendimentos.
Além da relação jurídica precária, uma vez que a concessão de uso pode ser revista a
qualquer tempo, não condiz com os princípios do direito público, a exemplo da “igualdade
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dos particulares perante o Estado”, privilegiar um grupo específico concedendo-lhe área
pública para utilização privada. Nada impede que estas áreas de lazer, possam ser previstas
na concepção dos empreendimentos como área de lotes.
Figura 117. Áreas públicas institucionais (vermelho) no interior dos loteamentos fechados.

Fonte: autores.

Já foram relatados também problemas de acesso de agentes públicos no interior de
alguns destes loteamentos fechados, que são impedidos de entrar para exercício de sua
função, infringindo claramente o que determina a lei municipal nº 3.394/2004, que concedeu
o fechamento e utilização das áreas públicas.
Art. 5º O condomínio poderá cercar o loteamento, vedando a entrada de
pessoas estranhas, salvo de servidores municipais no desempenho de função
pública, devidamente identificados.

Há que se observar também que ao fechar estes loteamentos, é realizada uma
mudança no zoneamento e uso, sem qualquer pagamento de outorga onerosa por alteração
de uso do solo.
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V. Desmembramento
Segundo o Art.2°, § 2º da Lei Federal n° 6766/1979, desmembramento é:
A subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento
do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias
e logradouros públicos nem prolongamento, modificação ou ampliação dos
já existentes.” (BRASIL 1979)

Assim, entende-se que o desmembramento de lotes aproveita o sistema viário
existente, porém a legislação não aborda quanto às demais infraestruturas de água, esgoto,
drenagem, iluminação, arborização, etc. Em alguns casos, a demanda gerada pelo
desmembramento de lotes ocasiona sobrecarga na infraestrutura existente sendo necessária
sua ampliação.
Atualmente não são expedidas diretrizes para os projetos de desmembramento.
Desta forma, verifica-se a necessidade de que antes da elaboração e aprovação dos projetos
de desmembramento, o poder público municipal faça uma avaliação quanto aos
melhoramentos necessários nas infraestruturas existentes em razão do parcelamento dos
lotes e determine por meio de documento oficial, diretrizes que orientem e comprometam
o empreendedor no seu cumprimento.
Ressalta-se que o órgão municipal, quando da análise de projetos de
desmembramento, deve verificar às características do entorno, das vias existentes e redes
de infraestruturas, bem como a harmonização do projeto de desmembramento com o
sistema viário atual e futuro.
Segundo a Lei Municipal nº 2.830/96, aplica-se ao desmembramento de lotes as
mesmas diretrizes relativas ao loteamento.
Art. 47. Aplica-se ao desmembramento, no que couber, as disposições
urbanísticas exigidas para o loteamento, em especial as do inciso II do artigo
31 e as do artigo 33.

Recentemente, foi revogado o parágrafo único do artigo 47 da Lei Municipal nº
2.830/96, que exigia a reserva de 10% da gleba desmembrada para espaços livres de uso
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público. A intenção do legislador na época, era garantir a destinação de espaços públicos
que atendessem a demanda causada pelo adensamento populacional gerado pelo
desmembramento dos lotes.
De fato, a Lei Federal nº 6.766/79 determina em seu art. 11:
Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições
urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem ou, na ausência
destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos.
Parágrafo único - O Município, ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará
os requisitos exigíveis para a aprovação de desmembramento de lotes
decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido
inferior à mínima prevista no § 1o do art. 4o desta Lei.

É possível constatar que o texto legal, busca garantir uma quantidade mínima de área
públicas para atendimento de demandas resultantes de projetos de desmembramento.
No entanto, nem todo desmembramento gera grandes demandas, que justifiquem a
necessidade por áreas públicas, e nem geram dimensões de áreas públicas compatíveis com
a implantação de equipamentos comunitários. Por exemplo, uma área desmembrada de
20.000 m², geraria uma área reservada de 200,00 m², sem dimensões suficientes para
implantação de uma UBS, creche, etc.
Verifica-se que o instituto do desmembramento, por ter um rito simplificado de
aprovação, pode ser utilizado para burlar a legislação de parcelamento do solo. Verifica-se
a necessidade de previsão legal a fim de se evitar casos por exemplo de parcelamento
sucessivo (desmembrar sucessivamente a mesma gleba em diferentes momentos) ou
doação de imóvel para abertura de via pública.
Segundo o Provimento 58/89, da Corregedoria Geral de Justiça, que instituiu as
Normas de serviço dos cartórios extrajudiciais – TOMO II, regulamentando o serviço do
registro de imóveis dos cartórios notariais, o oficial deve observar objetivamente elementos
que visem tangenciar a aplicação da Lei Federal nº. 6.766/79.
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170.4. Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propósito de obstar
expedientes ou artifícios que visem a afastar a aplicação da Lei nº 6.766, de
19 de dezembro de 1979, cuidará de examinar, com seu prudente critério e
baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de
lotes parcelados, se se trata ou não de hipótese de incidência do registro
especial. Na dúvida, submeterá o caso à apreciação do Juiz Corregedor
Permanente.
170.5. O registro especial será dispensado nas seguintes hipóteses:
(1) não implicar transferência de área para o domínio público;
(2) não tenha havido prévia e recente transferência de área ao Poder Público,
destinada a arruamento, que tenha segregado o imóvel, permitido ou
facilitado o acesso a ela, visando tangenciar as exigências da Lei nº 6.766/79;
(3) resulte até 10 lotes;
(4) resulte entre 11 e 20 lotes, mas seja servido por rede de água, esgoto,
guias, sarjetas, energia e iluminação pública, o que deve ser comprovado
mediante a apresentação de certidão da Prefeitura Municipal;
(5) Ressalva-se que não é o simples fato de existência de anterior
desmembramento que impede novo parcelamento, havendo possibilidade
de ser deferido esse novo desmembramento sucessivo, desde que se avalie
o tempo decorrido entre eles se os requerentes e atuais proprietários não
são os mesmos que promoveram o anterior parcelamento ou seja, se
ingressaram na cadeia de domínio subsequente ao desmembramento
originário sem qualquer participação no fracionamento anterior se não
houve intenção de burla à lei, se houve esgotamento da área de origem, ou
se o novo parcelamento originou lotes mínimos, que pela sua área,
impossibilitam novo desdobro;
(...)

VI. Desdobro
§ 3º Considera-se desdobro de lote, a subdivisão de um lote em dois ou mais
lotes de menor área Lei Complementar nº 106/2007).

A princípio a Lei Municipal n° 2830/1996 previu que o tamanho mínimo dos lotes de
desdobro corresponderia as dimensões exigidas para os loteamentos.
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Art. 49. Aplicam-se ao desdobro de lote, no que couber, as dimensões
urbanísticas exigidas para o loteamento, em especial as do inciso II do artigo
32 e as do artigo 33.

O tamanho mínimo de lote para desdobro diferente do tamanho mínimo estipulado
para as zonas foi inserido na legislação, por meio da Lei Complementar n° 216/2012, que
alterou o PDP 2007. Foi atribuído a cada Macrozona um lote mínimo para o desdobro.
Figura 118: Desdobro, conforme a Lei Complementar n° 216/2012

Fonte: autores a partir de Mapa de Desdobro.
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No entanto, conforme visto anteriormente, em 2016, foi instituído o desdobramento
de lotes com dimensões menores por meio da Publicação da Lei n° 5751/2016, sendo:

Art. 6° Nos desdobros de lotes localizados nas Zonas de Uso
Predominantemente Residencial, Residencial Especial de Interesse Social, De
Comércio e Serviços de Nível Local e Geral e nos Corredores de Comercio e
Serviços, os lotes poderão ter área mínima de 125,00m² e frente mínima de
5 metros. (...)
Art. 8° Nos desdobros de lotes localizados nas Zonas de Uso Estritamente
Residencial, os lotes poderão ter área mínima de 250,00m² e frente mínima
de 10 metros.

Entretanto, tal lei não revogou ou alterou expressamente a Lei n° 2830/1996 e a Lei
Complementar n° 106/2007, permitindo o parcelamento sucessivo de lotes menores em
determinadas zonas, especialmente em loteamentos recém parcelados.
É possível afirmar que a intenção do legislador ao regulamentar o instituto do
desdobro, foi permitir a regularização de casos de coabitação, em que por exemplo duas
famílias convivam em um mesmo lote em edificações distintas. No entanto, verifica-se que
atualmente, o desdobro tem servido de maneira ilegal, como modelo de parcelamento de
solo por meio de desdobros sucessivos de lotes recém parcelados. Criou-se um novo
mercado, que em razão dos altos preços do mercado de lotes usa como justificativa para
este tipo de parcelamento, a promoção do acesso a terra.
No entanto, desconsiderando o objetivo original e segundo critérios da lei municipal,
este tipo de parcelamento seriam na verdade, remanejamentos do solo.

§ 5º Considera-se remanejamento, a nova subdivisão de área já loteada,
construída ou não, afim de regularizar a configuração dos lotes, ou adequálos às normas de zoneamento, ou para criação de lotes que, pela sua
situação, forma e dimensão, sejam suscetíveis de emprego imediato para fins
de edificação de qualquer natureza, sem abertura, prolongamento ou
modificação das vias existentes. (VOTUPORANGA, 2007)

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

355

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 119. Desdobramento de lotes com testada de 5,00m (Loteamento Jardim Belas
Águas)

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Nos últimos 3 anos foram criados 1.740 novos lotes por meio de desdobro. Estes lotes
em sua maioria possuem 125 m² e testada entre 5,00m a 7,00m.
É importante ressaltar, que o desdobramento sucessivo de lotes, pode impactar
negativamente as infraestruturas existentes, ao adensar regiões previamente dimensionadas
para uma demanda populacional menor.
Por outro aspecto, a qualidade dos projetos residenciais também fica prejudicada,
especialmente nos lotes com testada de 5,00m, pois pelas suas dimensões muito pequenas
resultam na necessidade de um maior aproveitamento e ocupação dos lotes, não
proporcionando recuos que garantam uma insolação e ventilação necessárias a
habitabilidade.
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Figura 120: Fachadas dos imóveis com testadas de 5,00m

Fonte: autores.

Além disto, os lotes com testadas menores do que o mínimo permitido para as zonas,
geram grandes impactos no sistema viário em razão do rebaixamento das guias para a
garagem dos imóveis.
Segundo o Código de Obras e Edificações (Lei Complementar n° 195/2011, Art. 298),
o mínimo exigido para uma vaga de estacionamento de veículo de porte pequeno é 4,20
metros, praticamente toda a dimensão da frente de um lote de 5,00 metros. Atualmente
pode ser rebaixado 50% da guia da testada do lote. Isto significa que em um lote de 5,00 m,
poderia ser rebaixado somente 2,50 m, dimensão insuficiente para uma garagem, se
pensarmos que uma parte expressiva das famílias possuem no mínimo dois veículos. Além
de excluir vagas de estacionamento ao longo do passeio público.
Verifica-se a necessidade de regulamentação desta situação, de maneira a impedir o
desdobro sucessivo e regulamentar dimensões mínimas compatíveis com uma arquitetura
e urbanismo qualificados.
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VII. Chácaras de Recreio
O PDP 2007, previu as Zonas Especiais de Chácaras de Recreio, como aquelas
resultantes do parcelamento de solo rural, devendo seus lotes ou unidades autônomas
conter no mínimo 20.000 m².

Art. 120 – As Zonas Especiais das Chácaras de Recreio são constituídas por
empreendimentos imobiliários resultantes de parcelamento do solo rural
contendo as seguintes características:
I - uso para lazer ou recreação;
II - localização na Macrozona Rural;
III - lotes ou unidades autônomas com área igual ou maior a 20.000 m² (vinte
mil metros quadrados).

Diferentemente, a Lei Municipal nº. 2.830/96 (alterada pela Lei Municipal nº 4510/08),
prevê em seu texto legal o parcelamento do solo em sítios ou chácaras de recreio, no
capítulo do Zoneamento Rural, porém com metragem mínima de lote de 2.500 m².
Art. 3 Toda a zona rural deve ser usada, preferencialmente, para a produção
agropecuária e atividades a ela vinculada, como engenhos, haras, granjas,
conventos, escolas, além de outros usos que pelas suas características de
impactos sobre a vizinhança, precisem estar distantes das aglomerações
humanas e:
a) seu parcelamento deve obedecer ao módulo de 20.000m² para uso rural
produtivo ou ter área mínima de 2.500,00m², quando para atividade de
lazer; (...)
§ 2º Serão admitidos parcelamentos em chácaras de lazer de no mínimo
2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), desde que haja
tratamento do esgoto sanitário com 90% (noventa por cento) de
eficiência mínima, comprovado tecnicamente. (Redação dada pela Lei nº
4.510, de 03.11.2008)

Causa estranhamento, que este tipo de parcelamento do solo, esteja no capítulo do
zoneamento rural, prevendo o parcelamento em chácaras de lazer com metragem abaixo
do mínimo módulo rural municipal de 20.000 m².
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Assume-se que o entendimento para a aplicação da lei é de que apesar de estarem
em zonas rurais, estes empreendimentos possuem características de parcelamento urbano,
portanto devem estar inseridos no perímetro urbano. De fato, todas as chácaras de lazer
aprovadas no município foram previamente inseridas no perímetro urbano.
Para a aprovação deste tipo de parcelamento é necessário atender alguns requisitos
mínimos dispostos nos Artigos 74, 75 e 76 da Lei Municipal n°. 2.830/96.

Art. 74. As vias de comunicação não poderão ter largura inferior a 14
(quatorze) metros e as construções serão obrigadas a manter um
afastamento, no mínimo, de 5 (cinco) metros do alinhamento e não ocupar
mais que 25% (vinte e cinco por cento) da área do lote.
Art. 75. A área reservada a espaços abertos de uso público será de 10% (dez
por cento) para sistema de recreio e 5% (cinco por cento) para usos
institucionais, sendo livre a área destinada às vias de circulação.

Neste caso deverá ser revisto o artigo 75 tendo em vista a exigência da legislação
estadual por meio da resolução SMA 72/2017 onde determina que os novos parcelamentos
do solo urbano deverão reservar 20% (vinte por cento) do empreendimento para áreas
verdes, podendo até 30% (trinta por cento) dessas áreas estarem destinados a categoria
sistema de lazer.
Art. 76. Os Loteamentos de Chácaras de Recreio serão aprovados pela
Prefeitura Municipal, desde que:
I - estejam localizados em Zonas Especiais das Chácaras de Recreio – ZECR,
assim declarado em Lei;
II - obedeçam a um comprimento máximo de quadra de 300,00 (trezentos)
metros;
III - a testada do lote nunca seja inferior a 50,00 (cinquenta) metros;
IV - obedeçam a uma área mínima de 2.500,00m² (dois mil e quinhentos
metros quadrados) para os lotes;
VI - tenham uma ligação com a malha viária existente;
VII - eventuais desmembramentos ou desdobros de lotes resultem em
chácaras de recreio com área igual ou superior a 2.500,00m² (dois mil e
quinhentos metros quadrados)
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Parágrafo único. Os loteamentos destinados a Chácaras de Recreio serão
dotados de obras e melhoramentos de infraestrutura que constarão, no
mínimo, de:
I - arborização de vias e áreas verdes;
II - pavimentação de vias e guias e sarjetas;
III - rede de abastecimento de água e rede de hidrantes externos para
combate a incêndio (caso necessário);
IV - Interligação ao sistema de água do Município ou poço artesiano com
reservatório de, no mínimo, 6 horas de consumo, a critério da SAEV;
V - rede coletora de esgotos conforme diretrizes da SAEV Ambiental ou
conjuntos de fossa séptica e sumidouro individuais para os lotes de acordo
com as normativas NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT ou outras que vierem a substituí-las;
VI - rede de energia elétrica e iluminação pública;
VII - rede de drenagem de águas pluviais;
VIII - sinalização de trânsito, conforme normas, inclusive placas de
denominação de ruas;
IX - rede de sistema de telefonia fixa.

É possível verificar nos últimos anos a proliferação de chácaras de recreio
clandestinas, conforme descrito no item que trata da morfologia rural. Proprietários de terras
próximas ao perímetro urbano, parcelam suas áreas em pequenas chácaras de lazer, sem
qualquer aprovação da prefeitura municipal e implantação das infraestruturas mínimas, e
comercializam estes terrenos rurais como se fossem urbanos. Muitos compradores, pensam
que estão adquirindo lotes individualizados com suas delimitações registradas, quando, no
entanto, estão adquirindo frações ideais de um condomínio rural.
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Figura 121. Loteamentos Clandestinos (anexo 14).

Fonte: CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável)
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É dever do poder público municipal fiscalizar e impedir este tipo de parcelamento do
solo irregular, sob pena de no futuro poder ser obrigado a implantação de todas as
infraestruturas exigidas a um loteamento urbano.

VII. Inovações ao desenho urbano e novas tecnologias construtivas
Superar o desenho urbano tradicional em retícula, com a disposição das quadras na
forma de tabuleiro de xadrez, é uma exigência das novas cidades do interior, cuja topografia
impõe soluções mais bem articuladas. Além de observar a tridimensionalidade é necessário,
que se ganhe em qualidade na vivência dos indivíduos no espaço urbano. É preciso estimular
a inovação do desenho urbano a partir da composição das áreas públicas, criando e
favorecendo o surgimento de singularidades do espaço urbano, que promova a identidade
do lugar, quebrando a monotonia do ponto de vista do usuário e observador.
Como exemplo de inovações do desenho urbano, citamos dois exemplos no
município: O Jardim dos Ypês e o Loteamento Nova Cidade.
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Figura 122. Loteamento Jardim dos Ypês.

Fonte: foto do Google Earth, 2019.

O Loteamento Jardim dos Ypês, trouxe como inovação a destinação dos sistemas de
lazer na frente dos lotes entre a calçada e a rua, criando espaços arborizados e agradáveis.
No entanto, atualmente em razão da legislação atual, não é possível mais usar este
tipo de parcelamento.
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Figura 123. Bairro Cidade Nova – Avenida Prestes Maia

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

O conjunto da avenida monumental e as ruas em curva do Bairro Cidade Nova
representa uma inovação urbana do município. A Avenida Monumental da Estação, projeto
do engenheiro Prestes Maia, tem o seu final como ponto visual a Praça da Estação, inspirada
em modelos urbanísticos empregados em larga escala no país no início do século 20,
fazendo uma alusão estética aos bulevares (canteiros centrais mais largos) parisienses. As
ruas com raios de curvatura quebram a monotonia do modelo viário retilíneo, gerando
espaços criativos e interessantes como a praça Adolfo Bezerra de Menezes em formato de
triângulo.
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Outra inovação urbana é a utilização de equipamentos urbanos para outras
finalidades além daquelas para que foram criadas. Um exemplo disto é a utilização de bacias
de detenção como elemento paisagístico de áreas de lazer.
Figura 124. Bacias de Detenção na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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Figura 125. Bacia de Detenção do Parque da Cultura, utilizada como espelho d’água.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

É preciso regulamentar também novas tecnologias construtivas que não possuem
previsão legal como habitações ou escritórios feitos de contêineres, pavimentos drenantes,
estruturas para reuso da água, etc.

3.2.10. Sistema Viário
O sistema viário do município é um importante elemento definidor da forma urbana.
Analisar o sistema viário urbano de uma cidade e, seus respectivos problemas relacionados
à geometria e segurança viária são essenciais para a melhoria da mobilidade urbana.
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Para tal análise, julga-se necessário entender a distribuição da rede de transportes,
estruturação viária, mobilidade urbana e principalmente as questões relacionadas a
geometria e projeto de vias. A presente análise focará nos estudos da hierarquização viária
e nas diretrizes viárias do Plano Diretor Participativo de 2007.

3.2.10.1. Hierarquia Viária
As vias são elementos estruturais urbanos que desempenham diferentes funções
viárias, que podem ser classificadas de acordo com suas características estruturais e
funcionais.
A hierarquização das vias é um instrumento que visa classificar e organizar o sistema
viário, facilitando a resolução de conflitos de função e obtendo maior eficiência. Para o
melhor desempenho é importante combinar os dois aspectos, o funcional e o estrutural.
Segundo Albano (2004), o sistema viário é também um instrumento indutor da
ocupação e adensamento de diferentes zonas da cidade, aonde a hierarquização viária
torna-se um importante fator de ordenamento de ocupação.
As condições físicas e operacionais das vias podem apresentar efeitos positivos e
negativos ao uso do solo. O aumento do volume de tráfego em um sistema viário precário
poderá agravar os problemas relacionados ao tempo de viagem, número de acidentes,
poluição ambiental, consumo de combustíveis, elevação nos custos tarifários e
congestionamentos no trânsito (Albano, 2004).
O sistema viário do município é constituído pelas vias municipais, estaduais e federais
existentes e projetadas, podendo ser classificadas como vias rodovias, estradas, vicinais,
arteriais, coletoras, locais, vielas, ciclovias e vias de pedestre, sendo esta classificação
regulamentada no artigo 168 da Lei Complementar nº 106/2007 – PDP 2007.

Art. 168 - O sistema viário e de circulação constitui-se pela infraestrutura
física das vias e logradouros que compõem a malha definida e hierarquizada
da seguinte forma:
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I - Vias Regionais ou de Transição: são as vias destinadas às ligações regionais
e interurbanas, utilizadas para transporte de passageiros e cargas, compostas
de Rodovias Estaduais, Rodovias Municipais e Estradas Vicinais;
§ 1º - As Rodovias Estaduais são compreendidas pela Rodovia Estadual
Euclides da Cunha (SP-320), pela Rodovia Estadual Péricles Belini (SP-461)
e Rodovia Estadual Miguel Jabur Elias (SP – 479).
§ 2o - As Rodovias Municipais são compreendidas pela VTG-40 Adriano
Pedro Assi e pela VTG 60 Fábio Cavalari e pela estrada de acesso a Parisi e
que é denominada Ângelo Commar.
§ 3º - As Estradas Vicinais são aquelas compreendidas pela malha viária
definida em mapa oficial do município.
II - Vias Arteriais: são as avenidas, os eixos binários estruturadores e as vias
destinadas às ligações intraurbanas e áreas de transição rural urbana;
Parágrafo único - As ligações intraurbanas e de transição urbano-rural
organizam-se de forma radial ou perimetral, permitindo o rápido
deslocamento entre os setores da cidade e são utilizados para transporte
coletivo, transporte de cargas pesadas e transporte veicular individual.
III - Vias Coletoras: são as vias destinadas à conexão e distribuição do tráfego
local às vias arteriais, utilizadas para transporte coletivo, com transporte de
cargas limitado e transporte veicular individual;
IV - Vias Locais: são as vias destinadas ao acesso aos lotes em bairros
residenciais, comerciais ou industriais, e que não possuem função especial
no deslocamento de tráfego entre pontos distantes e são preferencialmente
utilizadas para transporte veicular individual;
V – Vielas de acesso: são as vias que dão acesso a glebas, aos lotes, às áreas
institucionais ou livres de uso público, definido de acordo com o loteamento,
e ligam-se no mínimo a uma via local e são destinadas ao tráfego veicular e
de pedestres;
VI – O sistema cicloviário constitui-se de ciclovias e ciclofaixas, assim
definidas:
a) Ciclovias – São as vias destinadas exclusivamente ao tráfego de bicicletas,
separadas das vias destinadas ao tráfego motorizado;
b) Ciclofaixas – São faixas destinadas exclusivamente ao uso de bicicletas,
contíguas às faixas de tráfego motorizado.
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VII - Vias de Pedestres: vias destinadas exclusivamente à circulação de
pedestres com segurança e conforto podendo conter elementos e estruturas
que vedam o acesso veicular, mobiliário urbano e paisagismo.
Parágrafo único - No Mapa de Hierarquia Viária – Mapa 6, apresenta-se à
classificação e caracterização funcional do sistema viário urbano.

É possível verificar no município a existência de vias que possuem estrutura, mas não
desempenham a função compatível com as suas dimensões ou vias que desempenham
funções, porém não possuem a estrutura e dimensões necessárias para tal. Como exemplo
disto analisaremos os casos das Ruas São Paulo e Pernambuco.
A Rua Pernambuco e a Rua São Paulo, são exemplos de vias locais, especialmente no
centro da cidade, por sua estrutura e por promoverem o acesso ao comércio. Na região
central, estas vias possuem dimensões menores, estacionamento dos dois lados e tráfego
lento, em razão do fluxo intenso de carros procurando estacionamento para acessarem as
lojas. No entanto, a partir dos seus encontros com os eixos binários 19 formados pelas Ruas
Tibagi e Itacolomi e Rua Acre e Rio Grande, estas vias passam a ter dimensões maiores e
funcionarem como coletoras que se interligam às vias arteriais (Rua Tomaz Paes da Cunha
Filho e Marginal José Marão Filho) no sentido.

19

Eixo binário é a combinação de duas coletoras que funcionam como vias arteriais, como forma de
resolver o problema de estrutura física insuficiente para atendimento pela necessidade destas vias.
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Figura 126. Ruas que desempenham mais de uma função.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

No primeiro trecho da Rua Pernambuco (Avenida Marginal José Marão Filho até a
Rua Rio Grande) ela possui a função de coletora, absorvendo grande fluxo de veículos; já no
segundo trecho da Rua Pernambuco (Rua Rio Grande até a Rua Itacolomi) ela assume sua
função de via local de comércio destinada ao acesso dos veículos às lojas; no último trecho
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(Rua Itacolomi até a Rua Tomaz Paes da Cunha Filho) a via passa a ter dimensões maiores,
absorvendo o tráfego de veículos que se destinam no sentido norte-sul.
Assim como a Pernambuco, a Rua São Paulo também desenvolve funções diferentes
em trechos distintos da cidade. Verifica-se que apesar de ser uma via local, esta via a partir
da Rua Itacolomi passa a desempenhar a função de coletora, no sentido norte-sul, ligandose à arterial Rua Tomaz Paes da Cunha Filho.
Assim como na Região Sul, existem outras regiões da cidade com trechos com
mobilidade deficitária, tendo em vista a estrutura das vias existentes. É preciso promover
mais estudos e a adequação da hierarquia viária buscando integrar os critérios de função e
estrutura das vias.

3.2.10.2. Diretrizes do sistema viário do PDP 2007
O Plano Diretor Participativo de 2007, do seu art. 170 em diante, trouxe diretrizes
gerais e específicas para o Sistema Viário do município.
Art. 170 - São diretrizes gerais do Sistema Viário:
(...) III - nas vias arteriais e nos eixos binários estruturadores, a segurança e a
fluidez do tráfego são condicionantes prioritárias da disciplina do uso e
ocupação do solo das propriedades lindeiras que deverão adaptar-se
especialmente quanto aos acessos e estacionamento;
IV - para implantar novas vias arteriais ou melhorar a segurança e a fluidez
do tráfego daquelas já existentes ficam definidas como áreas de intervenção
urbana aquelas contidas nas faixas até 100 (cem) metros de largura de cada
lado das vias arteriais e dos eixos binários estruturadores propostos neste
plano, medidos a partir do respectivo eixo da via ou das vias em cada caso;

Em razão do grande fluxo de veículos das vias arteriais e eixos binários, a lei municipal
estabeleceu que os imóveis lindeiros a estas vias deverão adaptar-se aos acessos e
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estacionamento. Apesar de tratar de maneira genérica, verifica-se que a intenção da lei é
garantir a fluidez e segurança para veículos e pedestres nestas vias. Um caso de desrespeito
a esta diretriz por exemplo, são os casos recentes de acessos a drive thru de dois
estabelecimentos localizados na Avenida Brasil.
O acesso ao drive thru de um dos restaurantes está localizado exatamente na esquina,
logo após um semáforo, ocasionando engarrafamentos na esquina da Rua Dr. Wolfran
Wehinger em razão da fila de espera dos veículos para acessar o serviço.
Figura 127. Acesso precário a drive thru de restaurante na Avenida Brasil.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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Uma inovação trazida pelo PDP 2007, foi em relação ao estabelecimento de critérios
de composição do sistema viário, para além de fixação de metragens mínimas para as vias
como um todo.
Art. 170 (...)
VI – as vias deverão ser dimensionadas considerando a composição do
leito carroçável pelas faixas de rolamento, faixas de estacionamento e
calçadas, conforme a classe da via;
VII - as vias deverão compor-se de, no mínimo, uma faixa de rolamento, uma
de estacionamento e uma calçada;
VIII - as faixas de rolamento das vias deverão ter entre 3 (três) e 4 (quatro)
metros variando para mais de acordo com a velocidade de deslocamento
esperada;
IX - as faixas de estacionamento deverão ter entre 2 (dois) e 3 (três) metros,
variando para mais de acordo com o porte dos veículos previstos para a sua
ocupação;
X - as calçadas deverão ter entre 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros)
e 5 (cinco) metros, variando para mais de acordo com a quantidade de
transeuntes esperada ou conforme especificado para a zona (PDP 2007);

No entanto, esta diretriz não foi observada pela Lei Municipal nº 5.751/2016, que
estabeleceu metragens mínimas paras as vias locais (13,00 m), coletoras (14,00 m) e arteriais
(16,00 a 30,00 m).
Outra diretriz importante foi em relação a manutenção dos eixos binários e vias
arteriais sem depressões, calhas ou valetas, de forma a garantir sua estrutura, função e
fluidez no escoamento do fluxo de veículos.

Art. 170 (...) XI – os leitos carroçáveis das vias arteriais e dos eixos binários
estruturantes deverão ser desprovidos de depressões, calhas ou dispositivos
de escoamento superficial de águas pluviais (PDP 2007);
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Verifica-se, no entanto, que as vias coletoras por sua função e velocidade máxima
permitida, também carecem deste tratamento mais restritivo em relação a existência de
obstáculos que possam prejudicar o escoamento do tráfego de veículos. Como exemplo
disto citamos a Rua Uruguai, importante via coletora, que liga regiões da cidade no sentido
sul-norte. Esta via possui valetas de águas pluviais profundas.
Figura 128. Depressão na Rua Uruguai (coletora) esquina coma Rua Paraíba.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2011.

Outra questão importante a ser abordada é em relação ao rebaixamento de guias. O
PDP 2007, restringiu o rebaixamento de guia no máximo em 50% das faces do lote.
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Art. 170 (...) XIII – em todos os casos, o rebaixamento das guias deverá ser
restrito ao mínimo necessário para o acesso de veículos e no máximo em
50% (cinquenta por cento) do total das faces do lote que confrontam com a
via pública (PDP 2007);

Porém essa normativa é constantemente desrespeitada por proprietários de imóveis
e estabelecimentos comerciais, que rebaixam mais do que 50% das guias, comprometendo
o estacionamento de veículos nas vias públicas.
O PDP 2007, também trouxe diretrizes específicas para o sistema viário municipal.
Abaixo foi realizada a análise de cada uma delas.

I. Perimetral Nordeste
Art. 171 - São diretrizes específicas do Sistema Viário:
I – construção da Perimetral Nordeste – interligando o prolongamento da
avenida Vale do Sol com passagem sob a Rodovia Estadual Euclides da
Cunha (SP-320), contornando a

- Represa de Captação da SAEV -

Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga e continuando pela
margem do Córrego do Marinheirinho até o trevo de acesso ao Município
de Parisi, considerando os seguintes projetos estratégicos complementares
no curto e longo prazo:
a) inserção da via em ponto adequado, após a transposição da rodovia, de
modo a permitir sua continuidade em direção ao norte até encontrar ponto
favorável para a deflexão à direita, buscando a margem da represa;
b) construção de dispositivos de interligação com a Avenida de Servidão da
CESP e com a coletora, no encontro do prolongamento da avenida Francisco
Vilar Horta, após a sua transposição da Rodovia Estadual Euclides da Cunha
(SP-320), no cruzamento com a Avenida de Servidão da CESP e no ponto de
encontro com a perimetral Nordeste, na margem da Represa de captação da
SAEV – Superintendência Água e Esgotos de Votuporanga; (PDP 2007)
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Figura 129. Diretrizes implantadas da Perimetral Nordeste.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 - Boa parte da perimetral Nordeste foi implantada através da
execução dos loteamentos Jd. Universitário, Jd. Baldissera, Jd. Eulália, Vila
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Portal 11, Vila Recanto das Águas e o Jd. Roma. A outra parte irá será
implantada com a execução dos loteamentos Jardim Tarraf I e II.
•

Ponto 02 - Dispositivo implantando no cruzamento da Avenida da CESP – atual
Avenida Sebastião Vaz de Oliveira com a Avenida Antônio Frederico.

Figura 130. Diretrizes não implantadas da Perimetral Nordeste.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01 - Não foi implantada a transposição da Rodovia Euclides da Cunha
interligando o prolongamento da Avenida Vale do Sol com a perimetral
Nordeste

•

Ponto 02 – Não foi implantado o dispositivo no cruzamento da Avenida
Sebastião Vaz de Oliveira (antiga Avenida de servidão da CESP) com a
perimetral Nordeste (na parte da Rua Devanir Vaz de Oliveira).

Figura 131. Implantação perimetral nordeste. Ponto crítico 01.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01. Rua Tiradentes: acesso da Avenida Vale do Sol para a Avenida
Francisco Vilar Horta até chegar na transposição existente;
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Figura 132. Implantação perimetral nordeste. Ponto crítico 02.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 02. Estudo de dispositivo na perimetral Nordeste na altura do
cruzamento da Avenida Deputado Áureo Ferreira com as Ruas Cesarina
Orozilia São João, Rua Antônio Delalibera e Rua Sargento Noé Gabriel de
Oliveira;
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Figura 133. Implantação perimetral nordeste. Ponto crítico 03.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 03. implantação da perimetral Nordeste a partir da Avenida Deputado
Áureo Ferreira, ao longo dos bairros Pozzobon, Jd. Pró-Povo, Jd. Brisa Suave,
Pq. Res. Santa Amélia, Conj. Hab. João Albarello e Jd. Canaã, até interligar na
Rua Chukichi Kakuda, no loteamento Park Residencial. Colinas.
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II. Perimetral Sul
Art. 171. (...) II – a construção da Perimetral Sul – interligando a Avenida
COACAVO com a Rodovia Municipal Adriano Pedro Assi - VTG 040 passando
pelo pátio da estação ferroviária, onde serão previstos projetos estratégicos
complementares a curto e médio prazo (PDP 2007);

Não houve avanços para a construção da Perimetral Sul, interligando a Avenida
Hernani de Matos Nabuco com a Rodovia Municipal Adriano Pedro Assi - VTG 040.
Atualmente a Perimetral Sul é composta pelas vias: Avenida Hernani Matos Nabuco, Avenida
Francisco Bueno Baeza, Rua José Ferreira Vieira Neto, Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, Rua
São Carlos.

Figura 134. Implantação perimetral sul. Ponto crítico 01

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01: Estreitamento da Av. Francisco Bueno Baeza para a Rua José Ferreira
Vieira Neto.

Figura 135. Implantação perimetral sul. Pontos críticos 02 e 03.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 02 – Raio de curvatura com angulação pequena na Rua Thomaz Paes da
Cunha Filho, próximo ao prédio do IBC.

•

Ponto 03 – Solucionar cruzamentos das ruas Minas Gerais com a Thomaz Paes
da Cunha Filho, Eduardo Regiane e viaduto a executar.
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Figura 136. Implantação perimetral sul. Pontos críticos 04, 05, 06 e 07

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 04 – Cruzamento das ruas Eduardo Regiani, Thomaz Paes da Cunha Filho
e São Paulo.

•

Ponto 05 – Cruzamento das ruas Pernambuco, Thomaz Paes da Cunha Filho e
Rua São Carlos.

•

Ponto 06 – Cruzamento da Rua São Carlos, com Estrada Municipal Adriano
Pedro Assi e Rua Ivaí.

•

Ponto 07 – Alargamento da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi entre a Rua
São Carlos e a Avenida Antônio Morettin.
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III. Perimetral Noroeste
Art. 171(...) III – construção da Perimetral Noroeste - interligando a Avenida
Dr. Wilson de Souza Foz com a marginal direita da Rodovia Estadual Péricles
Belini (SP –461), onde estão previstos os seguintes projetos especiais:
a) construção do pontilhão sobre a Rodovia Estadual Euclides da Cunha (SP
–320);
b) construção do prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz,
interligando-a por intermédio de uma via arterial à Rua Zeldenioni Roveda e
esta à Avenida de Servidão da CESP (prolongamento);
c) construção do prolongamento da Avenida Nasser Marão e dispositivo de
ligação desta com a via arterial a ser implantada margeando o córrego sem
denominação oficial, conhecido como Córrego da Olaria, que verte de ponto
próximo ao acesso à cidade no 2º Distrito Industrial;
d) construção de passagem sob a Rodovia Estadual Péricles Belini (SP – 461),
na altura do córrego descrito no item c deste inciso e a sua extensão até o
ponto de encontro com a marginal ao mesmo córrego, do 6º Distrito
Empresarial; (PDP 2007)
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Figura 137. Diretrizes implantadas da Perimetral Noroeste.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01 - construção do pontilhão sobre a Rodovia Estadual Euclides da
Cunha (SP –320), interligando a Av. Dr. Wilson de Souza Foz com a Rua
Zeldenioni Roveda.

Figura 138. Diretrizes não implantadas da Perimetral Noroeste.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01 – Está em fase de implantação o prolongamento da Av. Wilson de
Souza Foz;

•

Ponto 02 – Não foi construído o prolongamento da Avenida da Cesp;

•

Ponto 03 – Não foi construído o prolongamento da Avenida Nasser Marão;

•

Ponto 04 – Não foi construída a via arterial ao longo do córrego Olaria;

•

Ponto 05 – Não foi construído o dispositivo no cruzamento do prolongamento
da Avenida Nasser Marão com a via arterial ao longo do córrego da Olaria;

IV. Perimetral Norte (Marginal Péricles Belini – SP 461)
Art. 171 (...) IV – construção e o prolongamento da marginal da Rodovia
Estadual Péricles Belini (SP-461) na porção norte e posterior ao cruzamento
da Rodovia Estadual Euclides da Cunha (SP-320), que deverá ser interligada
à Avenida Nasser Marão e onde estão previstos os seguintes projetos
especiais:
a) construção de dispositivo de interligação com o córrego, sem
denominação oficial, conhecido como Olaria;
b) construção de dispositivo de interligação com a arterial prevista para ser
implantada com a ampliação das larguras das Ruas Holanda e Dinamarca;
c) construção de dispositivo de interligação, ligando a Coletora prevista e
paralela à face sul do Cemitério Park Jardim das Flores;
d) construção de dispositivo de interligação ligando a via arterial prevista
para ser construída com o alargamento da rua que margeia a face sul da Vila
Formosa;
e) construção de dispositivo de interligação ligando a marginal, já com a sua
deflexão à esquerda, ao prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes
em ponto distante cerca de 180 metros do trevo de acesso a Parisi, medidos
do eixo da Rodovia Estadual Péricles Belini (SP-461) (PDP 2007);

Parte do que foi proposto no PDM de 2007 referente à esta perimetral e seus projetos
institucionais foram executados.
Figura 139. Diretrizes implantadas da Perimetral Norte
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Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Construção de via coletora na face sul do Cemitério Jardim das
Flores interligando a Avenida Emílio Arroyo Hernandes à Avenida Antônio
Mega Fuzete.

•

Ponto 02 – Construção da via arterial Avenida Rodrigo Castrequini Castilho
Nogueira que margeia a face sul da Vila Formosa, interligando a Avenida Emílio
Arroyo Hernandes à Avenida Antônio Mega Fuzete.

•

Ponto 03 – Construção da marginal avenida Antônio Mega Fuzete ao longo
dos loteamentos Jardim Residencial Moreira, Jardim Barcelona, Vila Formosa e
Cemitério Jardim das Flores.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

388

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 140. Diretrizes implantadas da Perimetral Norte

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Construção da marginal (prolongamento da Avenida Nasser
Marão) ao longo da Rodovia Euclides da Cunha com a Rodovia Péricles Belini
(setor norte).

•

Ponto 02 – Construção de dispositivo no cruzamento da marginal ao longo da
Rodovia Péricles Belini com a Rua Dinamarca.
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Figura 141. Implantação perimetral Norte. Pontos críticos 01, 02, 03 3 04

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01 – Acesso direto da rodovia Péricles Belini à Rua Dinamarca no
loteamento Parque das Nações I;

•

Ponto 02 – Acesso direto da Rodovia Péricles Belini ao cemitério Jardim das
Flores;

•

Ponto 03 – Acesso direto da Rodovia Péricles Belini à Avenida Rodrigo
Castrequini Castilho Nogueira;

•

Ponto 04 – Interrupção da Marginal próximo ao trevo de acesso
Votuporanga/Parisi.

V. Avenida Emílio Arroyo Hernandes
Art. 171 (...) V – construção do prolongamento da Avenida Emílio Arroyo
Hernandes interligando-a ao trevo de acesso a Parisi, através da implantação
da segunda pista do lado oriental da estrada existente e dos seguintes
projetos especiais:
a) construção de dispositivo de interligação das avenidas a serem construídas
ou prolongadas, constituídas pela Avenida Pedro Madrid, do loteamento
Parque Residencial Colinas e a arterial prevista para ser implantada com a
ampliação das larguras das Ruas Holanda e Dinamarca;
b) construção do dispositivo de interligação do prolongamento da coletora
do Parque Residencial Colinas, Rua Antônio Seba;
c) construção do dispositivo de interligação da coletora do loteamento Célio
Honório Jr. denominada Rua 1;
d) construção do dispositivo de interligação da via arterial prevista para ser
construída com o alargamento da rua que margeia a face sul da Vila Formosa;
e) construção do dispositivo de interligação da via coletora prevista para ser
construída com o alargamento da estrada rural que dá acesso à fazenda de
propriedade da família Mastrocola, que se inicia na curva à esquerda da
estrada municipal, prolongamento da Avenida Emilio Arroyo Hernandes;
f) construção do dispositivo de interligação do prolongamento da via
marginal da Rodovia Estadual Péricles Belini (SP-461), depois de sua inflexão
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à direita em ponto distante cerca de 180 metros do trevo de acesso a Parisi,
medidos do eixo da Rodovia Estadual Péricles Belini (SP-461);
g) construção do prolongamento da rua coletora Agenor Sagres, paralela ao
prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes até encontrar a
perimetral nordeste, após deflexão à direita na altura do seu cruzamento com
o prolongamento da via arterial prevista para ser construída com o
alargamento da rua que margeia a face sul da Vila Formosa e que deverá
ligar-se a perimetral; (PDP 2007)

Figura 142. Diretrizes implantadas da Avenida Emílio Arroyo Hernandes

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01 - Construção da Av. Pedro Madrid Sanches – interliga a avenida
Emílio Arroyo Hernandes à Rua Chukichi Kakuda (perimetral nordeste).

•

Ponto 02 - Construção da Avenida Rodrigo Castrequini Castilho Nogueira e do
dispositivo de interligação com a Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

•

Ponto 03 - Construção do dispositivo de interligação da Avenida Emílio Arroyo
Hernandes com a Avenida Nardes Beran Mastrocola (antiga VTG 341).

Figura 143. Diretrizes não implantadas da Avenida Emílio Arroyo Hernandes

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.
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•

Ponto 01 – Não foi construído o dispositivo de interligação da Avenida Emílio
Arroyo Hernandes com a Avenida Pedro Madrid Sanches.

•

Ponto 02 – Não foi feita a ampliação das larguras das Ruas Holanda e
Dinamarca – transformando-as em via arterial (avenida).

•

Ponto 03 – Não foi construído o dispositivo da interligação da Avenida Emílio
Arroyo Hernandes com a Rua Antônio Seba (dificuldade de transposição de
app).

•

Ponto 04 – Não foi construído o dispositivo de interligação da via coletora do
loteamento Célio Honório Junior à Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

•

Ponto 05 – Construção parcial da Rua Agenor Sagres. Segmentos não
executados nos vazios urbanos (a lotear).

VI. Zona Norte – Região Parque Residencial Colinas
Art. 171 (...) VI - construção do prolongamento das ruas coletoras que têm
início

no

loteamento

Parque

Residencial

Colinas,

denominadas

prolongamento das Ruas Arlindo Francisco e Dante Furlani, que margeiam a
área de preservação da voçoroca ali existente, até o seu encontro com a
perimetral nordeste e dos seguintes projetos especiais:
a)

construção

do

dispositivo

de

interligação

do cruzamento

do

prolongamento das ruas coletoras denominadas prolongamento das Ruas
Arlindo Francisco e Dante Furlani com o prolongamento da via arterial
prevista para ser construída com o alargamento da rua que margeia a face
sul da Vila Formosa;
b)

construção

do

dispositivo de interligação

do cruzamento do

prolongamento das ruas coletoras denominadas prolongamento das Ruas
Arlindo Francisco e Dante Furlani com a perimetral nordeste; (PDP 2007)
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Figura 144. Diretrizes não implantadas da Zona Norte – Região Parque Residencial Colinas

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Está em fase de execução uma parte do prolongamento da Rua
Arlindo Francisco (parte pertencente ao loteamento Jardim Residencial
Portuga). Prolongamento das Ruas Arlindo Francisco e Dante Furlani não
foram construídas.

•

Ponto 02 – Não foi construído dispositivo de interligação do cruzamento dos
prolongamentos das coletoras Arlindo Francisco e Dante Furlani com o prol.
da via arterial prevista.
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•

Ponto 03 – Não foi construído dispositivo de interligação do prolongamento
das vias coletoras Arlindo Francisco e Dante Furlani com a perimetral nordeste.

VII. Zona Norte – Parque Das Nações
VII - construção de rua coletora que têm na arterial prevista para ser
implantada, através da ampliação das larguras das Ruas Holanda e
Dinamarca em ponto desta arterial localizado entre as Ruas Grécia e Bélgica,
e direcionando-se para o norte passa tangenciando o loteamento Vila Célio
Honório Jr. e liga-se à via arterial prevista para ser construída com o
alargamento da rua que margeia a face sul da Vila Formosa, onde estão
previstos os seguintes projetos especiais:
a) construção de dispositivo de interligação com a arterial, prevista para ser
implantada através da ampliação das larguras das Ruas Holanda e
Dinamarca;
b) construção de dispositivo de interligação com a rua coletora denominada
Rua 1; (PDP 2007)
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Figura 145. Diretrizes não implantadas da Zona Norte – Parque das Nações

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Não foi construído o alargamento das Ruas Holanda e Dinamarca,
transformando-a em avenida.

•

Ponto 02 – Não foi construído dispositivo de interligação da via arterial
prevista (Rua Holanda) com a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e Avenida
Pedro Madrid Sanches – ponto crítico.

•

Ponto 03 – Não foi construído o dispositivo de interligação da via arterial
prevista (Rua Dinamarca) com a futura marginal ao longo da Rod. Péricles
Belini – ponto crítico (acesso direto à Rodovia Péricles Belini – SP 461.

•

Ponto 04 – Não foi construído a via coletora que interliga a Rua Holanda até a
Avenida Rodrigo Castrequini Castilho Nogueira.
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VIII. Av. Jerônimo Figueira Da Costa – Transposição
Art. 171 (...) VIII – construção do prolongamento da Avenida Jerônimo
Figueira da Costa cruzando o córrego do Marinheirinho e interligando-se à
estrada municipal Herbert Vinicius Mequi - VTG020 - que liga a Álvares
Florence, onde estão previstos os seguintes projetos especiais:
a) construção de dispositivo de interligação com a Avenida Horácio dos
Santos, no ponto extremo da área da Cidade Universitária que confronta com
as duas vias arteriais Horácio dos Santos e Jerônimo Figueira da Costa;
b) construção de dispositivo de interligação com a perimetral Nordeste;
c) construção da transposição do córrego do Marinheirinho;
d) construção de dispositivo de interligação com a estrada vicinal que dá
acesso a Álvares Florence; (PDP 2007)

Figura 146. Diretrizes implantadas e não implantadas da Av. Jerônimo Figueira Da Costa –
Transposição

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019
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•

Ponto 01 – Foi construído o dispositivo de interligação entre as avenidas
Jerônimo Figueira da Costa e Horácio dos Santos.

•

Ponto 02 – Não foi construído o prolongamento da Avenida Jerônimo Figueira
da Costa e a transposição desta no córrego Marinheirinho, interligando-a à
Estrada Municipal Herbert Vinícius Mequi – (antiga VTG 020).

•

Ponto 03 – Não foi construído o dispositivo de interligação do prolongamento
da Avenida Jerônimo Figueira da Costa, com a Estrada Municipal Herbert
Vinícius Mequi e Avenida João Bolotari.

IX. Marginais Do Córrego Boa Vista
Art. 171 (...) X – construção dos prolongamentos das marginais do córrego
Boa Vista, fazendo as interligações com a rede viária existente e
complementando-a conforme demonstrado no mapa da hierarquia viária e
execução dos seguintes projetos especiais:
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Figura 147. Diretrizes da Marginais Do Córrego Boa Vista.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019

•

Ponto 01 – Não foi construída parte da marginal Avenida Domingos Pignatari
(quase que sua totalidade) e sua transposição no córrego Marinheirinho, no
loteamento Jardim Orlando Mastrocola.

•

Ponto 02 – não foi feita a construção de dispositivos de interligação com a
avenida marginal Domingos Pignatari, na altura do acesso do bairro das
Paineiras à Rodovia Estadual Péricles Belini (SP-461), do lado ocidental e ao
prolongamento da Avenida Fortunato Targino Granja do lado oriental.
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Figura 148. Diretrizes da Marginais Do Córrego Boa Vista.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 03 – Não foi construído o dispositivo de interligação nos cruzamentos
do prolongamento da Rua Mário Laridondo (via coletora), que deverá transpor
o Córrego Boa Vista;

•

Ponto 04 – Melhorar construção de dispositivo de interligação na Avenida da
Saudade, da pista oriental;

•

Ponto 05 - Construção do prolongamento da marginal, do lado oriental,
interligando-a a Rua Ercoli Sereno;
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X. Prolongamento da Avenida Da Saudade – Av. República Do Líbano
Art. 171 (...) XI - construção do prolongamento da Avenida da Saudade
interligando-a ao dispositivo de intercalação da Avenida COACAVO (atual Av.
Hernani Matos Nabuco); (PDP 2007)

Figura 149. Diretrizes da Avenidas da Saudade e República do Líbano.

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 (azul) – Construção da Avenida República do Líbano (prol. da Avenida
da Saudade).

•

Ponto 02 (azul) – Construção do dispositivo de interligação da Avenida
República do Líbano com a Avenida Hernani de Matos Nabuco.
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•

Ponto 01 (verde) - Não foi construído o prolongamento das vias coletoras Rua
Presidente Dutra e Rua Joaquim Franco Garcia até a marginal da Rodovia
Estadual Péricles Belini (SP-461);

•

Ponto 02 - Não foram construídos os dispositivos de ligação das vias coletoras
Rua Presidente Dutra e Joaquim Franco Garcia com a República do Líbano.

XI. Marginais Córrego Marinheirinho – Zona Sul
Art. 171 (...) XII - construção dos prolongamentos das marginais do córrego
denominado Marinheirinho que verte do loteamento Residencial Jardim
Santa Paula, fazendo as interligações com a rede viária existente. (PDP 2007)

Figura 150. Diretrizes das Marginais Córrego Marinheirinho – Zona Sul

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Não foram construídos os dispositivos de interligação das
marginais do Córrego Marinheirinho com a Rua Jardiel Soares;
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•

Ponto 02 – Não foram construídos os dispositivos de interligação das
marginais do Córrego Marinheirinho com o prolongamento da Avenida
Antônio Morettin.

XII. Avenida Dr. Jardiel Soares
Art. 171 (...) XIII – construção do prolongamento da Avenida Dr. Jardiel
Soares, cruzando o córrego denominado Ribeirão Marinheirinho que verte
do loteamento Santa Paula, interligando-a ao prolongamento da Rua Felício
Gorayeb; (PDP 2007)

Figura 151. Diretrizes da Avenida Dr. Jardiel Soares

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Não foi feita a construção do prolongamento da Avenida Dr. Jardiel
Soares.
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XIII. Avenida Antônio Morettin
XIV – prolongamento da Avenida Antônio Morettin, do loteamento
Residencial Jardim Athenas até a marginal ocidental da Rodovia Estadual
Euclides da Cunha (SP – 320). (PDP 2007)

Figura 152. Diretrizes da Avenida Antônio Morettin

Fonte: autores a partir do Google Earth, 2019.

•

Ponto 01 – Está sendo implantada por etapas a Avenida Antônio Morettin –
conforme implantação dos loteamentos da referida região.

3.2.11. Instrumentos Urbanísticos
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 concebeu
em seu artigo 182, §4º, instrumentos para a promoção da política urbana e o adequado
aproveitamento do solo urbano, que por sua vez foram substanciados com a elaboração do
Estatuto da Cidade (Lei N°10.257, de 10 de julho de 2001).
Esses instrumentos têm grande significado para a política urbana municipal, devido
ao seu caráter jurídico urbanístico, que atribuem ao ente público poder de intervenção
territorial urbana e sobre o mercado imobiliário das cidades, refletindo, assim, limites
jurídicos ao poder econômico.
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Pelas razões que o fez quando da outorga da competência legislativa dada ao Poder
Público Municipal, o legislador constituinte buscou aprimorar o disposto no artigo 5, inciso
XXII e XXIII da Constituição Federal de 1988, os quais garantem o direito de propriedade e
que a propriedade atenderá a sua função social.

3.2.11.1. Instrumentos de indução da função social da propriedade
Com intuito de obrigar o proprietário a dar o devido aproveitamento ao seu imóvel
não utilizado ou não edificado, ou até mesmo de imóvel subutilizado, o legislador
constituinte estabeleceu instrumentos urbanísticos que ocorrem um após o outro, sempre
que o definido na cronografia não é cumprido. Esses instrumentos são o parcelamento ou
edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)
progressivo no tempo e a desapropriação mediante indenização com pagamento de títulos
da dívida pública.

3.2.11.2. Parcelamento e Edificação Compulsórios.
Caso o Poder Público Municipal constate que um imóvel urbano incluído no
mapeamento do plano diretor não está sendo adequadamente aproveitado por seu
proprietário, poderá obrigá-lo, primeiramente, ao parcelamento, à edificação ou à utilização
compulsória, através de legislação municipal específica.
Tal orientação encontra o devido respaldo jurídico na Constituição Federal quando
esta afirma que:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes. (...)
§ 4º – É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para
área incluída no plano diretor, exigir, nós temos da lei federal, do proprietário
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do solo urbano não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de:
I- parcelamento ou edificação compulsórios; (BRASIL,1988).

O disposto na lei federal foi normatizado pela Lei Complementar N° 106/2007 (PDP
2007), a qual dispõe, no seu artigo 178, que o Poder Executivo Municipal poderá determinar
o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não edificado,
subutilizado e não utilizado. A mesma lei, em seu artigo 179, determina que as áreas
localizadas dentro do perímetro urbano consolidado são as que estão sujeitas a tais
intervenções.
No entanto, ressalta-se que no apontamento destas áreas, a referida lei enumerou
algumas condições a serem determinadas em lei municipal específica, para uma maior
especificidade destas áreas. Sendo elas:
I - Imóveis edificados desocupados há mais de 24 (vinte e quatro meses);
II - imóveis subutilizados, não utilizados, não edificados ou não parcelados,
com área superior ou igual a 180m² (cento e oitenta metros quadrados), cujo
aproveitamento seja inferior a 20% (vinte por cento) da área total do terreno,
desde que não seja o único imóvel do proprietário e que a área não possua
espécies vegetais significativas da flora nacional;
Parágrafo único - Ficam excluídos os imóveis destinados a estacionamentos,
depósitos e similares.
III - glebas com área igual ou superior a 10.000 m² (dez mil metros
quadrados). (VOTUPORANGA, 2007).

Apesar de ter indicado a instituição de uma lei municipal para tratar do conteúdo
específico (parcelamento, edificação e utilização compulsórios), e fixado as condições e os
prazos para implementação das obrigações, a referida lei municipal específica ainda não foi
editada, ocasionando lacunas no que é ordenado e aplicado pela PDP 2007.
Mesmo assim, o instrumento urbano parcelamento, edificação e utilização
compulsória não ficou disperso no PDP 2007. Nele foram trazidas situações exemplificativas
do procedimento a ser tomado quando o Município de Votuporanga se depara com a
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situação de um imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado no seu Perímetro Urbano
Consolidado.
Atentando para o que dispõe o Estatuto da Cidade, o PDP 2007, no seu artigo 180,
orienta como deve ser feita a Notificação pelo Poder Público, do imóvel que se encontra
ocioso, e da sua Averbação na Serventia Imobiliária competente, acompanhada de Laudo
Técnico que ateste a situação do imóvel. Além disso, qualificou o funcionário responsável
pela notificação, os prazos a serem observados para protocolizar pedido de aprovação de
projeto de parcelamento, edificação ou apresentar prova de efetiva utilização.
Com esta observância do artigo 180, ditando regras exemplificativas do
procedimento a ser tomado na aplicação do parcelamento, edificação e utilização
compulsórios, nota-se que já existe um fundamento preliminar para tratar do assunto,
restando somente o aprofundamento da matéria com dados atuais do Município de
Votuporanga para verificar a viabilidade da instituição desta lei municipal específica.
Art. 180 - O proprietário de imóvel sujeito à aplicação dos instrumentos de
que trata esta Seção será notificado pelo Poder Público, devendo a
Notificação ser averbada na Serventia Imobiliária competente acompanhada
de Laudo Técnico que ateste a situação do imóvel.
I - A notificação far-se-á da seguinte forma:
a) por funcionário do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou,
no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral
ou administração;
b) por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na
forma prevista pela alínea “a”, deste artigo.
II - O proprietário notificado deverá, no prazo máximo de um ano a partir da
Notificação, protocolizar pedido de aprovação de projeto de parcelamento,
edificação ou apresentar prova de efetiva utilização. (Votuporanga, 2007).
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Além disso, o artigo 184 do PDP 2007, estabeleceu as Zonas sujeitas à aplicação do
instrumento. A lei trouxe ainda, em seu Anexo VII, uma lista de imóveis sobre os quais o
parcelamento, edificação e utilização compulsórios, seriam preferencialmente aplicados.

3.2.11.3. IPTU Progressivo no Tempo.
Estabelecido no inciso II, do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal, de
forma sucessiva ao parcelamento ou edificação compulsórios não cumprido, o Imposto
Predial e Territorial Urbano Progressivo no tempo teve sua previsão detalhada no art.7°, do
Estatuto da Cidade, o qual permitiu ao governo municipal aumentar, progressivamente, o
valor da alíquota do IPTU de um imóvel, caso seu proprietário não lhe dê a utilização
conforme a previsão no Plano Diretor do Município.
Definiu que a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos, a ser
aplicada a cada ano será fixado na lei municipal específica que instituir o parcelamento ou
edificação compulsórios e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior,
respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.
O Poder Executivo Municipal poderá manter a cobrança do IPTU progressivo no
tempo pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, vedando a concessão
de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva referida.
Observa-se que, nos termos da Constituição Federal, a incidência do IPTU
progressivo no tempo é subsidiária e sancionatória, pois, primeiramente, a legislação
municipal específica determinará ao proprietário o parcelamento, a edificação ou a utilização
compulsória do solo subutilizado ou não utilizado. Não sendo atendida essa determinação,
haverá incidência do IPTU progressivo no tempo, penalizando-o e induzindo-o ao
aproveitamento do solo urbano.
O IPTU progressivo no tempo trata-se de instrumento de ordem tributáriaurbanística, cuja tributação apresenta função extrafiscal, destinada a efetivar a função social
da propriedade urbana, ou seja, a finalidade não é de arrecadação de receitas.
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No PDP 2007, no seu artigo 185, está disciplinado que, no caso de descumprimento
do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o Município de Votuporanga
aplicará alíquotas progressivas do IPTU, majoradas anualmente nos termos do Código
Tributário Municipal, pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, até que o proprietário
cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso.
Nota- se que a referida lei estabeleceu a forma de aplicação do IPTU progressivo no
tempo e dispôs que o município aplicará alíquotas progressivas do IPTU, majoradas
anualmente nos termos do Código Tributário Municipal (Lei Complementar N° 87/2005)
diferentemente do estabelecido no Estatuto da Cidade, o qual instituiu que a majoração da
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos, a ser aplicada a cada ano será fixado na lei
municipal específica que instituir o parcelamento ou edificação compulsórios.
Segundo o do Código Tributário Municipal:
Art. 13. Fica criada a alíquota progressiva para os casos que a Lei Municipal
definir, em função da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 1º A progressividade a que alude este artigo, diretamente vinculada às
exigências fundamentais de ordenação da cidade, como tais expressas no
Plano Diretor, corresponderá:
I – a áreas nele incluídas, visando o cumprimento da função social da
propriedade;
II – ao adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado, pelo tempo que perdurar a ociosidade das áreas e/ou lotes
urbanos no domínio e posse de seus respectivos proprietários, com fins de
especulação imobiliária e econômica, como tal definido no Plano Diretor.
§ 2º A alíquota, nas hipóteses dos parágrafos anteriores, será progressiva,
obedecidos os seguintes critérios em relação ao valor venal do imóvel
urbano:
I – será de 6,4%, no primeiro exercício fiscal de aplicação desta lei;
II – será de 8,4%, no segundo exercício fiscal de aplicação desta lei;
III – será de 10,4%, no terceiro exercício fiscal de aplicação desta lei;
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IV – será de 12,4%, no quarto exercício fiscal de aplicação desta lei;
V – será de 14,4%, no quinto exercício fiscal de aplicação desta lei.
§ 3º A alíquota progressiva, a que alude o parágrafo anterior, será aplicada
desde que fique, objetivamente, caracterizada a especulação econômica e
imobiliária, sem o atendimento da função social da propriedade e sem o seu
adequado aproveitamento, consoante exigências inseridas no Plano Diretor.
(VOTUPORANGA, 2005).

O IPTU progressivo no tempo é de aplicação subsidiária e advém do descumprimento
do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Este instrumento carece de lei
municipal específica que caracterize os imóveis do Município de Votuporanga, seguindo
alguns critérios específicos estabelecidos no PDP 2007, para sua aplicação efetiva.

3.2.11.4. Desapropriação do Imóvel com Pagamento em Títulos da Dívida
Pública.
A desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública consiste
num instrumento da política urbana, que faculta ao ente público desapropriar o imóvel
ocioso que não cumpriu o dever de parcelar, edificar ou de ter dado a devida utilização.
A desapropriação prevista no artigo 8 do Estatuto da Cidade tem caráter
sancionatório e é decorrente do não cumprimento da função social daquele bem.
Art. 8º. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou
utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com
pagamento em títulos da dívida pública (BRASIL,2001).

A indenização realizada nos casos da desapropriação sanção não segue o mesmo rito
da desapropriação por utilidade pública, que deve ser efetuada em dinheiro, moeda corrente
e deve ser prévia. A indenização realizada em virtude da desapropriação sanção é diferente,
não é necessariamente prévia, podendo ocorrer a posteriore e, em títulos de dívida pública.
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Consoante ao PDP 2007, artigo 186, parágrafos 4 e 5, é possível visualizar como deve
ser feito o aproveitamento pelo Poder Público do Imóvel desapropriado.
Art. 186 - Decorridos 05 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no
tempo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento,
edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do
imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. (...)
§ 4° - O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no
prazo máximo de 05 (cinco) anos, contado a partir de sua incorporação ao
patrimônio público.
§ 5° - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo
Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros,
observando-se,

nesses

casos,

o

devido

procedimento

licitatório.

(VOTUPORANGA, 2007).

Segundo o artigo 187 dessa lei, as áreas compreendidas nas Zonas de Reestruturação
Urbana, Zona Mista, Zona 1, Zona 2, Zona dos Parques Empresariais, Zonas Especiais de
Interesse Comercial estão sujeitas a aplicação do Imposto predial e Territorial Urbano
Progressivo no Tempo e da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública.
Ponderando que esses instrumentos são de aplicação sucessiva e necessitam da
edição da lei municipal específica de parcelamento, edificação e utilização compulsórios.
O principal objetivo destes três instrumentos, de aplicação sucessiva, é o
combate à retenção de terrenos ociosos e a indução da utilização de áreas
da cidade já dotadas de infraestrutura urbana, em vez de promover a
ocupação de regiões distantes do centro que exigirão novos investimentos
públicos em drenagem, asfalto, iluminação pública, rede de água e esgoto,
transporte coletivo e uma série de equipamentos urbanos como espaços de
lazer, escolas, postos de saúde e etc. (FRANZESE C., 2005).

Além do Parcelamento ou Edificação Compulsórios, Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) Progressivo no Tempo e a Desapropriação mediante
indenização com pagamento de Títulos da Dívida Pública, são também instrumentos de
indução a função social da propriedade o Consórcio Imobiliário e o Direito de Preempção
ou Preferência, conforme descrição abaixo.
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3.2.11.5. Do Consórcio Imobiliário
Segundo os artigos 200, 201, 202 e 203 do PDP 2007, considera-se Consórcio
Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação, por meio da qual
o proprietário transfere ao Poder Público Municipal o seu imóvel e, após a realização das
obras, recebe como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou
edificadas.
Além das situações previstas no art. 46 do Estatuto da Cidade, o Poder Público
Municipal poderá aplicar o instrumento do Consórcio Imobiliário para viabilizar a produção
de loteamentos de interesse social ou empreendimento habitacional de interesse social HIS.
O valor das unidades imobiliárias a ser entregue ao proprietário será correspondente
ao valor do imóvel antes da execução das obras e deverá:
I – refletir o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado
em função das obras realizadas pelo Poder Público no local;
II – não computar expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
A realização do empreendimento poderá ser efetivada diretamente pelo Poder
Executivo Municipal ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se,
nesses casos, o devido procedimento licitatório.
A transferência do imóvel deverá ser feita por escritura pública, devidamente
registrada no Serviço de Registro de Imóveis.
Estão sujeitas à aplicação do instrumento Consórcio Imobiliário, sem prejuízo de
outras, as áreas contidas nas Zonas de Reestruturação Urbana, Zona Mista, Zona 1, Zona 2
e Zonas Especiais de Interesse Social estabelecidas pelo PDP 2007.
É observado que até o momento não aconteceu a viabilização de planos de
urbanização ou edificação, no município de Votuporanga, por meio do instrumento
Consórcio Imobiliário.
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3.2.11.6. Do Direito de Preempção ou Preferência.
Segundo o artigo 205, 206, 207, 208 e 209 do PDP 2007, o Poder Público Municipal
poderá exercer o direito de preempção para aquisição de imóvel urbano, objeto de
alienação onerosa entre particulares, conforme disposto nos artigos 25, 26 e do Estatuto da
Cidade.
O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas
para:
I - regularização fundiária;
II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, bem como de
loteamentos de interesse social;
III - constituição de reserva fundiária;
IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental;
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
Lei Municipal deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção ou
preferência, em uma ou mais das finalidades enumeradas neste artigo.
O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o Município,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste, por escrito, seu interesse em comprá-lo. À
notificação feita pelo proprietário ao Poder Público, será anexada:
I proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel,
da qual constará preço, condições de pagamento e prazo de validade;
II endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras
comunicações;
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III certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel atualizada, expedida pelo Cartório
de Registro de Imóveis, da circunscrição imobiliária competente;
IV declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem
quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou
executória.
Recebida a notificação, o Poder Executivo Municipal poderá manifestar, por escrito,
dentro do prazo legal, o interesse em exercer a preferência para a aquisição do imóvel.
O Poder Executivo Municipal fará publicar em Diário Oficial do Município e em jornal
local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida e da intenção.
A ausência de manifestação expressa do Poder Executivo Municipal de que pretende
exercer o direito de preempção na aquisição do imóvel, em até 30 (trinta) dias após a data
do recebimento da notificação referida no caput, autoriza o proprietário do imóvel a alienálo para terceiros, mantidas as mesmas condições apresentadas ao Poder Público.
Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao Poder
Executivo Municipal cópia do instrumento público de alienação do imóvel, no prazo de 30
(trinta) dias.
O Poder Executivo Municipal promoverá as medidas judiciais cabíveis para a
declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diversas da proposta
apresentada.
Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Poder Executivo
Municipal poderá adquirir o imóvel pelo valor-base de cálculo de imposto predial e
territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.
Consoante ao parágrafo único do artigo 206 e artigo 210 do PDP 2007, é necessária
a edição de uma lei municipal, que deverá enquadrar cada área em que incidirá o Direito
de Preempção ou Preferência e que deverá ser observado, especialmente, as áreas situadas
nas Zonas de Reestruturação Urbana, Zona Mista, Zona Especial de Interesse Social, Zona
de Recuperação e Ocupação Controlada, Zona Especial de Interesse Ambiental e Zona
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Especial de Interesse do Patrimônio, fixando as condições e prazos de seu exercício,
observadas as disposições dos § 1º e 2º, art. 25 do Estatuto da Cidade.
É observado que, até o momento, não foi editada a lei específica municipal que
regulará o Direito de Preempção ou Preferência conforme o disposto nos artigos 25, 26 do
Estatuto da Cidade.

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANA.

3.2.11.7. Da Outorga Onerosa e Do Direito de Construir e de Alteração de Uso
Conforme disciplinado no artigo 28 do Estatuto da Cidade, o plano diretor poderá
fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de
aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
Obedecendo os ditames do Estatuto da Cidade, o PDP 2007 estabeleceu no seu artigo
188 que, o Poder Executivo Municipal, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo
beneficiário, e de acordo com os critérios e procedimentos definidos em lei específica,
poderá outorgar:
I – o direito de construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Adotado respeitado
o Coeficiente de Aproveitamento Máximo;
II – o direito de alterar o uso do solo.
A referida lei específica foi instituída em 2012 (Lei Complementar N° 211/2012) e,
atualmente, é aplicada no Setor de Aprovação de Projetos e Uso do Solo da Prefeitura de
Votuporanga, conforme preceitua o artigo 2°, parágrafos 2 e 3 da referida Lei
Complementar.
§ 2º No caso de utilização do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de
Construir, a expedição do Alvará de Construção pela Prefeitura Municipal fica condicionada
ao pagamento do valor relativo à outorga onerosa.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

416

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

§ 3º No caso de utilização do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de
Construir, a expedição da Certidão de Uso do Solo de Atividade pela Prefeitura Municipal
fica condicionada ao pagamento do valor relativo à outorga onerosa. (VOTUPORANGA,
2012)
Ainda há que se mencionar sobre o parágrafo primeiro do artigo 188 do PDP 2007,
que diz:
§ 1º - concessão do instrumento previsto no inciso I do caput deste artigo poderá ser
negada, pelo Conselho da Cidade, caso se verifique a possibilidade de impacto não
suportável pela infraestrutura ou o risco de comprometimento da paisagem urbana.
(VOTUPORANGA, 2007)
No entanto, o Conselho da Cidade, que já tinha sido instituído pelo PDP 2007, só
começou a atuar a partir do dia 15 de outubro de 2018, com a aplicação do Decreto N°
10.757, que nomeou e fixou o mandato dos seus membros. Antes desta data, a verificação
da possiblidade de impacto não suportável pela infraestrutura ou o risco de
comprometimento da paisagem urbana era realizada pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, segundo o parágrafo 7, do artigo 2° da Lei Complementar N° 211/2012.
§ 7º A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir poderá ser negada pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano caso se verifique possibilidade de impacto não
suportável pela infraestrutura ou o risco de comprometimento da paisagem urbana.
(VOTUPORANGA, 2012)
A Lei Complementar N° 211/2012, regulamentou as condições a serem observadas
para a outorga onerosa do direito de construir, como a fórmula de cálculo para a cobrança;
os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; e a contrapartida do beneficiário.
No entanto, não especificou as condições a serem adotadas para a Outorga Onerosa de
Alteração de Uso, ficando esse instrumento sem regulamentação.
Art. 3º Para efeito de cálculo do valor da outorga onerosa será aplicada a
fórmula:
VLO = VV.y. QA
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Sendo:
VLO = valor a ser pago pela outorga;
VV = valor venal do metro quadrado do terreno, multiplicado por y;
QA = quantidade de metros quadrados acrescidos;
Y = coeficiente de ajuste, que corresponde a 0,10 (dez centésimos).

O artigo 189 e 190 do PDP 2007, dispôs que a contrapartida poderá ser substituída
pela doação de imóveis ao Poder Público ou por obras de infraestrutura nas áreas que
necessitam de investimentos e nas Zonas Especiais de Interesse Social, desde que aprovada
pelo Conselho da Cidade e que poderá ser permitida a utilização do coeficiente máximo sem
contrapartida financeira na produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e de
equipamentos públicos, sendo observado estes dispositivos no texto da Lei Complementar
N°211/2012 de Votuporanga.
Art. 5º São dispensados do pagamento da contrapartida financeira:
I - na construção de Habitação de Interesse Social - HIS, no atendimento à
demanda dos cadastros habitacionais dos poderes públicos constituídos;
II - as obras realizadas pelo Poder Público Municipal. (VOTUPORANGA 2012).

O artigo 191 do PDP 2007 trouxe as áreas passíveis de aplicação do instrumento
Outorga Onerosa do Direito de Construir.
Não obstante, a Lei Complementar N° 211/2012 trouxe uma especificação de áreas
impedidas de aplicar o instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir.

“Art. 13. É vedada a concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir na Zona
de Recuperação e Ocupação Controlada – Zona 1, 2 e 3 e Parques Empresariais”
(VOTUPORANGA, 2012).

3.2.11.8. Da Transferência do Direito de Construir
Segundo o artigo 35 do Estatuto da Cidade:
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Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local,
ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no
plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o
referido imóvel for considerado necessário para fins de:
I – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico,
ambiental, paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao
Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a
III do caput.
§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à
aplicação da transferência do direito de construir. (BRASIL, 2001)

O artigo 192 do PDP 2007, recepcionou o disposto no Estatuto da Cidade,
disciplinando que o Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel
urbano a exercer em outro local, ou alienar total ou parcialmente, mediante escritura pública,
o potencial construtivo previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, quando o imóvel for
considerado necessário para fins de:
I - preservação, quando declarado pelo Poder Público como de interesse histórico,
arquitetônico, arqueológico, paisagístico, ambiental, social ou cultural;
II – implementação de programas de regularização fundiária, urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social;
III – implantação de sistema viário, equipamentos urbanos e comunitários.
Todavia, não está disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo o dispositivo potencial
construtivo, necessário para a aplicação da Transferência do Direito de Construir. Basta ver,
que a Lei de Uso e Ocupação do Solo é de 1996 (Lei N° 2830/1996), anterior ao PDP 2007.
Por isso, a falta de atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996 ou a instituição
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de uma nova lei municipal específica compatível com o Plano Diretor atual pode ser um dos
motivos da não aplicação deste instrumento.
Art. 195 - As condições relativas à aplicação da transferência do direito de
construir serão estabelecidas em lei municipal específica, com base no
Estatuto da Cidade e nesta Lei Complementar, que definirá:
I - as formas de registro e de controle administrativo;
II - as formas e mecanismos de controle social;
III - a previsão de avaliações periódicas;
IV - as forma de cálculo do volume construtivo a ser transferido
(VOTUPORANGA, 2007).

Segundo o parágrafo único, do artigo 195 do PDP 2007, dispõe que estão sujeitas à
aplicação do instrumento Transferências do Direito de Construir, sem prejuízo de outras, as
áreas da Zona de Reestruturação Urbana, Zona Mista, Zona 1, Zona 2 e Zonas Especiais de
Interesse do Patrimônio.

3.2.11.9. Das Operações Urbanas Consorciadas
Segundo o artigo 196 e 197 do PDP 2007, Operação Urbana Consorciada é o conjunto
de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo
de alcançar em uma área específica, transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais, valorização ambiental, notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o
sistema de transporte coletivo, implantando programas de melhorias de infraestrutura,
sistema viário e de habitações de interesse social em determinado perímetro.
Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, dentre outras medidas,
a modificação de coeficientes e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e
subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas
decorrente.
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As Operações Urbanas Consorciadas têm como finalidades:
I – Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;
II – Otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e
revitalização de áreas consideradas não edificadas, subutilizadas, não utilizadas, ou
degradadas;
III – implantação de programas de regularização fundiária
e de habitação de interesse social;
IV – Implantação de espaços públicos;
V – proteção, recuperação, valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico,
arquitetônico, cultural e paisagístico;
VI – melhoria e ampliação da infraestrutura da rede viária;
VII – dinamização de áreas visando a geração de
empregos;
VIII – reurbanização e tratamento urbanístico de áreas.

No artigo 198 do PDP 2007, é regulado que a Operação Urbana Consorciada será
criada por lei específica que, de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto
da Cidade, conterá, no mínimo:
I - definição da área de abrangência e do perímetro da área de intervenção;
II - coeficiente máximo de aproveitamento da Operação Urbana;
III - programas e projetos básicos de ocupação da área e intervenções
previstas;
IV - programas de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;
V - Solução habitacional dentro do seu perímetro ou vizinhança próxima, no
caso da necessidade de remover os moradores de favelas e ocupações;
VI – Finalidades da operação;
VII - Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, global, para a operação;
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VIII - Estudo de Impacto Ambiental – EIA, quando necessário;
IX - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e
investidores privados, em função dos benefícios recebidos;
X - forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente
compartilhado com representação na sociedade civil;
XI – garantia de preservação de imóveis e espaços urbanos de especial valor
cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou por ato do Poder
Público;
XII – previsão de conta ou fundo específico para recebimento dos recursos
de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos
concedidos (VOTUPORANGA, 2007).

Toda Operações Urbana Consorciada deverá ser previamente aprovada pelo
Conselho da Cidade.
Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso IX, deste artigo, serão
aplicados, exclusivamente, no programa de intervenções e dentro da área de abrangência
definidos na lei de criação da Operação Urbana Consorciada.
O estoque de potencial construtivo adicional a ser definido para as áreas de Operação
Urbana terá seus critérios e limites definidos na lei municipal específica.
No artigo 199 é exposto que a lei específica que aprovar a Operação Urbana
Consorciada poderá prever a emissão, pelo Município, de determinada quantidade de
Certificados de Potencial Adicional Construtivo - CEPAC, os quais serão alienados em leilão
ou utilizados diretamente na implementação do programa de ações previstas na própria
Operação.
Os CEPAC, serão livremente negociados, mas convertidos em direito de construir e
alteração de uso unicamente na área objeto da Operação.
A dos CEPAC poderá ser realizada no ato da aprovação de projeto de edificação
específico para o imóvel.
Os CEPAC poderão ser vinculados ao imóvel por intermédio de declaração da
Municipalidade, os quais deverão ser objeto de Certidão.
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A lei referida deverá estabelecer:
I – A quantidade de Certificados de Potencial Adicional Construtivo – CEPAC – a ser
emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo adicional
previsto para a Operação;
II - O valor mínimo do CEPAC;
III – as formas de cálculo das contrapartidas;
IV – As formas de conversão e equivalência dos CEPACs em metros quadrados de
potencial construtivo adicional.
É observado, que até o momento, não foi editada a lei específica, que regulará a
Operação Urbana Consorciada de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto
da Cidade.

3.2.11.10. Do Direito de Superfície
Segundo o artigo 211 do PDP 2007, o Município poderá receber e conceder
diretamente ou por meio de seus órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície,
nos termos dos artigos 21, 22 e 23 do Estatuto da Cidade, para viabilizar a implementação
de diretrizes constantes da referida Lei, inclusive mediante a utilização do espaço aéreo e
subterrâneo. O Direito de Superfície poderá ser aplicado em todo o território do Município.
Não foram encontrados registros da aplicação do Direito de Superfície no Município
de Votuporanga.

3.2.11.11. Do Estudo Prévio do Impacto de Vizinhança
Segundo o artigo 214 do PDP 2007, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança –EIV,
compreende o conjunto de elementos técnicos indicativos das prováveis modificações nas
diversas características socioeconômicas e físico-territoriais do entorno, que podem resultar
do desenvolvimento de empreendimentos, atividades ou de projetos urbanísticos.
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O EIV será analisado por uma comissão multidisciplinar constituída por servidores
especializados, integrantes dos órgãos municipais responsáveis pelo planejamento, meioambiente, urbanismo, infraestrutura e transportes, e levado à apreciação do Conselho da
Cidade.
Os usos que venham a causar grande impacto urbanístico e ambiental, além do
cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua
aprovação condicionada à elaboração e aprovação do EIV, a ser apreciado pelo órgão
competente da Administração Municipal.
O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem
gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para aprovação do projeto,
alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na
infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como:
I - ampliação das redes de infraestrutura urbana;
II - área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos
comunitários, em percentual compatível com o necessário para o
atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;
III - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto
de ônibus, faixa de pedestres, instalação de semáforos, quando necessário;
IV - proteção acústica, uso de filtros e outros
procedimentos que minimizem incômodos da atividade;
V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou
naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou
cultural, bem como de recuperação ambiental da área;
VI - percentual de lotes ou habitações de interesse social no
empreendimento (VOTUPORANGA, 2007).

No artigo 215 do PDP 2007, é disciplinado que, para obtenção das licenças ou
autorizações

de

construção,

ampliação

ou

funcionamento

de

atividades

ou

empreendimentos, públicos ou privados, o interessado providenciará EIV de forma a
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contemplar os efeitos negativos do empreendimento ou atividades, privados ou públicos,
observados os seguintes parâmetros:
I - adensamento populacional;
II - uso e ocupação do solo;
III - valorização imobiliária;
IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;
V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica,
bem como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de
águas pluviais;
VI - equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;
VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, dentre outros, tráfego
gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e
desembarque;
VIII - poluição sonora, atmosférica e hídrica;
IX - vibração;
X - periculosidade;
XI - riscos ambientais;
XII – interferências na paisagem urbana e rural;
XIII - impacto socioeconômico na população residente ou atuante no
entorno.

Os documentos constantes no EIV serão públicos e ficarão disponíveis para consulta
no órgão municipal competente.
Atualmente no Município de Votuporanga, o Estudo de Impacto de Vizinhança é
regulamentado pela Lei Municipal n° 5596, de 07 de maio de 2015, que classificou em seu
Anexo I, os usos dados ao solo urbano de acordo com seus impactos urbano-ambientais,
estabelecendo 4 (quatro) níveis de interferência, abaixo descritos:
•

Nível I – Não incomodo (interferência ambiental de Nível 1)
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•

Nível II – Incomodo (interferência ambiental de Nível 2)

•

Nível III – Incomodo (interferência ambiental de Nível 3)

•

Nível IV – Incomodo (interferência ambiental de Nível 4)

Os empreendimentos considerados incômodos com interferência de níveis 2, 3 e 4,
atualmente devem apresentar o EIV ao setor específico da Prefeitura, que avalia sobre a
compatibilidade ou não do empreendimento com seu local de implantação.
Ao analisar a lei que regulamenta as atividades por nível de impacto, pode-se verificar
que alguns usos necessitam de reclassificação quanto ao seu nível de incômodo, visto que,
a lei do zoneamento tratou de forma mais abrangente a classificação dos usos e atividades,
o que torna difícil o seu enquadramento à legislação do EIV com as zonas que os admitem.
Verifica-se assim que os usos listados no Anexo I, da Lei Municipal n° 5.596/2015,
deverão passar por reclassificação, adequando-os ao real impacto que causam ao entorno,
assim como as zonas deverão prever de maneira mais específica os usos compatíveis.

3.2.11.12. Instrumentos de Regularização Fundiária
A regularização fundiária compreende um processo de intervenção pública, sob os
aspectos jurídicos, físicos e sociais, que objetiva legalizar a permanência de populações
moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, para fins de
habitação, implicando melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da
cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária.
O Executivo deverá articular os diversos agentes envolvidos no processo de
regularização, como representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Serviço
de Registro de Imóveis, dos Governos Estadual e Federal, bem como dos grupos sociais
envolvidos, visando equacionar e agilizar os processos de regularização fundiária
(VOTUPORANGA, 2007).
Segundo o artigo 212 do PDP 2007, a regularização fundiária pode ser efetivada pelos
dos seguintes instrumentos:
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I - concessão de direito real de uso, de acordo com o estabelecido no
Decreto-Lei nº 271, de 20 de fevereiro de 1967;
II - concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da Medida
Provisória 2.220/01;
III - autorização de uso, nos termos da Medida Provisória 2.220/01;
IV - da cessão de posse para fins de moradia, nos termos da Lei Federal nº
6.766/79;
V - do usucapião especial de imóvel urbano;
VI - direito de preempção;
VII - direito de superfície.

Além disso, cabe mencionar que o Art. 108, classifica a Zona Especial de Interesse
Social em duas categorias (ZEIS 1 e ZEIS 2). A “ZEIS 1” é classificada como áreas públicas ou
particulares ocupadas por assentamentos de população de baixa renda, devendo o Poder
Público promover a urbanização e a regularização fundiária, com implantação de
equipamentos públicos, de recreação e lazer e de comércio e serviços de caráter local, desde
que essas áreas não estejam localizadas na zona de recuperação e ocupação controlada em
áreas de preservação ambiental (APP) ou de interesse público.
Nota-se que a Vila Carvalho foi delimitada como Zona Especial de interesse Social
pela Lei Municipal de Votuporanga N° 3750/2004, no seu artigo 16. Posteriormente, veio a
revogação desta, com a instituição da Lei Municipal N° 5751/2016, que manteve a Vila
Carvalho como Zona Especial de Interesse Social e suscetível de aplicação da Regularização
Fundiária, conforme o artigo 108 do PDP 2007.
Observando a Legislação Federal aplicada ao município de Votuporanga, verifica-se
que os casos passíveis de regularização fundiária eram regulados pela Lei Federal N°
11.977/2009, sendo que, na autorização para doação de imóveis na Vila Carvalho I e Vila
Carvalho II, alguns dispositivos foram observados, na instituição da Lei Municipal N°
5.801/2016.
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Com o advento da Lei Federal Nº 13.465/2017, é possível verificar que houve a
instituição de novos instrumentos jurídicos para tratar do tema regularização fundiária
urbana.
Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se
apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos:
I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei;
II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil) , dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 ;
III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º
do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001;
VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º
da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962;
VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001;
VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art.
35 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do
art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou
irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu
detentor, nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993;
XII - a concessão de uso especial para fins de moradia;
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XIII - a concessão de direito real de uso;
XIV - a doação; e
XV - a compra e venda. (BRASIL, 2017)

Destarte, a Lei Municipal que institui a revisão do Plano Diretor de Votuporanga de
2007, deve se adequar às novas regras de Regularização Fundiária disciplinada pela Lei
Federal N° 13.465/2017, sem desprezar o direito adquirido nas outras Leis.
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4. LEITURA TÉCNICA SETORIAL: DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
SETORIAIS
Esse item foi elaborado pelo Grupo Técnico – GT PDP, que atuou em parceria com a
Equipe PDP na caracterização do município sob a ótica das diversas políticas que compõem
o poder público municipal. As análises que se seguem têm como objetivo, portanto,
diagnosticar o aspecto da realidade tratado por cada Secretaria e SAEV Ambiental, ao
mesmo tempo em que permite a auto avaliação da política executada.
Cada item abaixo foi elaborado a partir de repostas dadas pelas Secretaria a
questionário específico, elaborado pela Equipe PDP com base em reuniões realizadas nos
meses de março e abril de 2019. Todas as Secretarias Municipais de Votuporanga e a SAEV
Ambiental participaram de reuniões exclusivas com a Equipe PDP, na qual foram abordadas
questões com o intuito de conhecer a estrutura das Secretarias e as principais atividades por
elas desenvolvidas.
Assim, os questionários foram elaborados durante os meses de maio e início de junho,
com o objetivo de documentar e sistematizar a experiência dos técnicos da prefeitura na
elaboração de um diagnóstico municipal realmente participativo, composto pelos saberes
proporcionados pelo trabalho diário.
No questionário, foram solicitadas respostas em formato de textos analíticos, pois
pretendeu-se que as contribuições não se resumissem a simples relatos de informações, mas
que tomassem a forma de análise, na qual a visão interpretativa e crítica estivesse presente.
Assim, a partir da delimitação dos dados e indicadores que se mostraram tangíveis a partir
da primeira rodada de reuniões, foram elaborados conjuntos de questões que orientaram a
elaboração dos textos.
Em reunião realizada em junho, na qual todos os membros do GT-PDP foram
convocados, mas nem todos estiveram presentes, foi apresentada e discutida essa forma de
contribuição. Exemplos de perguntas que compuseram o questionário e respostas
hipotéticas foram expostas e durante essa reunião dúvidas foram esclarecidas. Houve
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consenso em relação à forma de contribuição e os prazos foram acordados. Após essa
reunião, os questionários foram enviados (1ª rodada).
Infelizmente, nem todas as Secretarias contribuíram igualmente nesta etapa. De
qualquer forma, o retorno dos questionários se deu durante o final de julho e começo de
agosto. As repostas de cada secretaria foram compiladas em formato de texto e retornadas
para apreciação do GT – PDP (2ª rodada). Devolvidos, os textos foram revisados e inseridos
da forma que se seguem.
É importante ressaltar que partes das análises foram redigidas pelos próprios
membros do GT –PDP ou por funcionários das Secretarias por estes acionados; já outros
trechos do texto tiveram que ser redigidos pela Equipe PDP com base nas breves respostas
obtidas em alguns questionários. Tratou-se, portanto, de uma ação conjunta entre GT –PDP,
funcionários das Secretarias e Equipe PDP.
Salienta-se que o conteúdo final, referente a cada política pública executada no
município, foi validado pelos membros do GT – PDP (3ª rodada), sendo as informações que
se seguem de responsabilidade de cada Secretaria e SAEV Ambiental.

4.1. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
“PROF.ª MARIA MURO POZZOBON” - FSSM
O Fundo Social de Solidariedade “Profª Maria Muro Pozzobon” foi criado pela Lei nº
1.934, de 13 de outubro de 1983 e denominado pela lei 4.899, de 09 de fevereiro de 2011,
é órgão da administração municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito.
São finalidades do Fundo Social de Solidariedade: conceber, implementar e
desenvolver, isoladamente ou em cooperação com outros órgãos e entidades de promoção
social, programas, projetos e serviços de atendimento e assistência à população do
Município em situação de vulnerabilidade social com o objetivo de melhorar sua qualidade
de vida.
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Quanto às receitas do Fundo Social de Solidariedade Municipal, conforme o art 3º da
lei complementar 328/2017, constituem-se de:
I.

as dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas;

II.

os auxílios e subvenções concedidos por pessoas jurídicas de direito público

interno, externo ou internacional;
III.

as contribuições, doações, heranças e legados com que seja contemplado;

IV.

os resultados de suas aplicações financeiras;

V.

quaisquer outras rendas ou receitas que lhe sejam atribuídas.

Cabe ressaltar que o Fundo Social de Solidariedade do Município não realiza repasses
financeiros às entidades assistenciais, repassando somente produtos de campanhas
realizadas e doações recebidas.
Os principais projetos de redução da vulnerabilidade social desenvolvidos são:
“Mutirão da Solidariedade”, “Campanha do Agasalho” e “Cabide Solidário”. Além dessas
ações, também promove projetos relacionados à promoção de cidadania (“Gelacoteca” e
“Soldado Mirim”) e ao controle e proteção à vida animal (CPVA).

4.1.1. Políticas Públicas de redução da vulnerabilidade social
O Projeto “Mutirão da Solidariedade” tem seu início no ano de 2009 com o nome de
“Arrastão da Solidariedade”, nome alterado em 2017. O Mutirão da Solidariedade surge da
necessidade de arrecadação mais ampla de alimentos não perecíveis, roupas, calçados,
móveis e outros, para distribuição às entidades assistenciais, que atendem os mais diversos
segmentos e que passam por dificuldades financeiras as quais comprometem seus
atendimentos e serviços oferecidos.
A arrecadação acontece uma vez por ano, no primeiro semestre, percorrendo o maior
número de domicílios no município todo recolhendo as doações. Para isso, todas as
secretarias municipais de Votuporanga são envolvidas, disponibilizando servidores e
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veículos. Além disso, são mobilizados voluntários, diretores e funcionários das entidades
assistenciais e do Tiro de Guerra.
Em 2017, foram arrecadadas aproximadamente 10 toneladas, no ano passado (2018),
o total arrecadado foi de aproximadamente 12 toneladas de roupas, calçados e alimentos
não perecíveis, que foram distribuídos às 11 entidades assistenciais participantes do Mutirão
da Solidariedade Municipal.
A Campanha do Agasalho, também, é realizada anualmente, em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e tem o reforço de arrecadações
feitas em supermercados, escolas, secretarias municipais, estaduais e federais.
As roupas e cobertores arrecadados são encaminhados para o Projeto “Cabide
Solidário”, que é um instrumento social, que atua, emergencialmente, com foco na
promoção da qualidade de vida, prevenção da criminalidade e da violência.
O “Projeto Cabide Solidário” tem como missão contribuir com a comunidade local,
auxiliando emergencialmente as famílias quanto as suas necessidades básicas e atendendo,
em média, 300 famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, da periferia
do município, sendo distribuído até oito peças por pessoa, mensalmente, e também
cobertores.
O Cabide Solidário está localizado na Rua Pará, defronte o Paço Municipal, e foi
organizado para que as pessoas escolham as roupas de sua preferência como se estivessem
sendo atendidas em uma loja, respeitadas em sua totalidade.
Esse conjunto de ações tem como eixos principais a defesa da vida, o respeito à
cidadania e a garantia dos direitos fundamentais das famílias. Dessa forma, acreditamos que
essa proposta de trabalho solidário contribui para a construção da cidadania do indivíduo e
do desenvolvimento social de nossas famílias.
É de amplo conhecimento que a maioria dos problemas sociais, por exemplo,
marginalização, criminalidade e violência, surgem quando a população passa por privação
de seus direitos essenciais. Assim, a busca de soluções para essas questões negativas deve
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surgir de uma aplicação integrada das políticas públicas, por meio da união do Poder Público
e da sociedade civil organizada.

4.1.2. Políticas Públicas de Promoção da Cidadania
O “Projeto Gelacoteca” teve início no ano de 2017, em parceria com a SAEV que
recicla geladeiras deixadas no Ecotudo, foi montado 03 gelacotecas sendo: 01 na Concha
Acústica, 01 na Rodoviária e 01 no Parque da Cultura. Em 2018 foi encaminhada 01 para Vila
Carvalho e recentemente foi encaminhado 01 para o CCI – Centro de Convivência do Idoso.
O Fundo Social de Solidariedade recebe de munícipes doações de livros que são
distribuídos entre as Gelacotecas.
Já o Projeto “Soldado Mirim”, criado neste mesmo ano, em parceria com o “Exército
Brasileiro” por meio do Tiro de Guerra 02-088, tem como foco a constituição de espaço de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo
e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária (08 a 12 anos).]
Os principais objetivos do projeto é:
a)

Oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento integral da criança,

estimulando o aprendizado e o desenvolvimento de atitudes sociais positivas, tais como:
disciplina, hierarquia, respeito ao próximo, ética, cooperação mútua, amizade, cidadania,
entre outras;
b)

Promover um intercâmbio entre o “Projeto Soldado Mirim” com todos os

demais Projetos e Programas e desenvolvimento social em andamento no município e
região.
Portanto, a missão é contribuir com a comunidade local, proporcionando condições
favoráveis que auxiliem na formação integral das crianças, tornando-os, multiplicadores por
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meio da interação com outras crianças, nas atividades desenvolvidas pelo grupamento de
Soldados Mirins, como desfiles e atividades cívicas, integrando o Tiro de Guerra à população.
Em 2017 foram inscritos e matriculados 50 crianças e adolescentes. Em 2018 e 2019,
foram inscritos 80 crianças e adolescentes residentes no município.
As intervenções são pautadas em experiências cívicas, culturais e esportivas como
formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui
crianças e adolescentes, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações,
cujas atividades contribuem para ressignificar vivencias de isolamento e de violação de
direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.
Dessa forma, acreditamos que essa proposta de trabalho contribuirá para a
construção da cidadania do indivíduo e do desenvolvimento social de nossas crianças, que
serão os adultos do amanhã.

4.1.3. Políticas Públicas de Proteção da Vida Animal
Estima-se, hoje, que Votuporanga tem uma população animal domiciliado (cães e
gatos) em torno de 23.400 animais. Diante de tal número foi criado em 2017 o Centro de
proteção da Vida Animal – CPVA para o controle e proteção da vida animal.
Segundo o art. 1º da lei complementar nº 345/2017, a finalidade do CPVA é de
promover:
I. a garantia do bem-estar animal;
II. o combate, a fiscalização e punição de atos de crueldade, maus-tratos e abandono;
III. a educação humanitária em bem-estar animal;
IV. as demais ações de proteção à vida e aos direitos dos animais;
V. por meio da Secretaria Municipal da Saúde:
a) o controle das populações de animais, mediante castração;
b) a prevenção e o controle das Zoonoses;
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c) o atendimento e intervenção médico-veterinário e as demais ações na área da
assistência à saúde animal.
As principais demandas atendidas são castração; fiscalização de casos de crueldade,
maus-tratos e abandono; orientação aos tutores quanto ao bem-estar animal.
Hoje o programa de castração atende diversas regiões dentro do município e atende
famílias que recebam até dois salários mínimos e protetores de animais. Conforme a tabela
XX, verifica-se aumento significativo no número de castração no ano passado, o que pode
ser explicado pelo trabalho de orientação realizado com os tutores de animais sobre bemestar animal.
Hoje em Votuporanga o abandono e o maus-tratos estão na cidade toda, mas as
regiões de maiores incidências são Sul, Sudeste, Noroeste e Nordeste, principalmente nos
bairros Pozzobom, São João, Patrimônio Velho, Vila América, Zona Rural e Colinas.
Tabela 55. Número de Castrações realizadas no município no período de 2014 a 2019.
Ano

Cães

Gatos

Nº Total de

Macho

Fêmea

Macho

Fêmea

Castração

2014

76

306

200

536

1.118

2015

57

168

223

797

1.245

2016

97

297

153

487

1.034

2017

122

372

145

301

940

2018

288

811

335

522

1.956

2019*

101

269

99

220

689

*Período até 06 de maio de 2019
Fonte: Fundo Social de Solidariedade

Em relação à Vila Carvalho e ao Distrito de Simonsen, também registram alguns casos
de abandono, mas contamos com a ajuda de protetores que ali moram, eles recorrem ao
setor, que logo já solucionam o problema de abandono nesses casos. Mas o número de
abandono ou maus-tratos são muito pequenos nesses dois distritos, geralmente o setor
consegue a castração para esses animais que logo já ficam com alguém no bairro.
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Conforme o gráfico 14, de 2018 para 2019 houve aumento nas ocorrências de
abandono e maus tratos, devido à população ter um conhecimento maior sobre o serviço
prestado pelo CPVA e de sua função, o que possibilitou ao munícipe meios adequados para
fazer denúncia de maus tratos e abandono, o que consequentemente aumentou a demanda
deste serviço. Portanto este aumento nas ocorrências é visto como positivo pois significa
que a população não está omitindo-se frente à atos de crueldade e abandono de animais.
Gráfico 14. Número de ocorrências de abandono e maus tratos.

Fonte: Fundo Social de Solidariedade, 2019

4.1.4. Questões Institucionais
4.1.4.1. Adequação às Competências
Todas as competências atribuídas ao Fundo Social de Solidariedade são adequadas.
No entanto foi observado serviços que são oferecidos tanto pelo Fundo, como pela SEASO
e pela Fundação Abrinq/SP, caracterizando triplicidade no serviço oferecido.
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4.1.4.2. Instrumentos de Gestão
No Fundo Social de Solidariedade, todos os instrumentos de trabalhos são utilizados
de forma eficaz sendo:
- Relatório mensal para Secretaria de Governo e Gabinete do Prefeito, das ações
desenvolvidas pela Presidente do Fundo Social
- Mural das Ações (Semanais, Mensais e Anuais)
- Reuniões Técnicas da Equipe com a Presidente
- Relatórios dos Projetos e Ações, para apresentação de audiências Públicas, caso
necessite semestral ou anual – Câmara Municipal.
Já o CPVA utiliza:
- Site ZTAnimal – cedido pela Saev Ambiental, para cadastro de munícipes e seus
animais no programa de castração;
- Microsoft Power BI, onde fornece gráficos com os dados de atropelamentos, óbito,
abandonos e maus-tratos;
- Planilhas Excel, para registro das ocorrências;
- Planilhas Excel para o agendamento de castrações.

4.1.4.3. Quadro de Pessoal
O Fundo Social de Solidariedade possui, atualmente 05 servidores e 02 estagiárias,
além da Presidente, sendo estes, distribuídos de forma igualitária em todas as funções
pertencentes a esta Secretaria.
Para atendimento ao público e desenvolvimento das ações pertinentes ao
funcionamento do Fundo Social, com a especialidade assistencial, o quadro de
colaboradores conta com três servidores e uma estagiária.
No setor do CPVA, o quadro é constituído de dois servidores e uma estagiária.
A chefia de ambos os setores é de responsabilidade da Presidente.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

438

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Como foi identificada a necessidade de ampliação do quadro de servidores para
melhor atender a demanda de trabalho e de atendimento ao público em geral, a sugestão
é que se contrate os profissionais a seguir:
1) Um colaborador Serviços Gerais – braçais para auxílio no desenvolvimento das
atividades com carga e descarga ex. (campanhas, recebimentos de doações e etc.)
2) Médico Veterinário para o setor: CPVA – Centro de Proteção à Vida Animal.

4.1.4.4. Estrutura administrativa
O Fundo Social de Solidariedade, no momento encontra-se com as instalações
prediais desconfortáveis para atendimento ao público, devido ainda a existência de alguns
itens (doações) no mesmo local de trabalho administrativo, os equipamentos utilizados
(telefone), ainda fica sendo o mesmo para todos os colaboradores. Falta de espaço suficiente
para melhor organização das ações, tanto para presidente quanto para equipe.
Foi identificado a necessidade de um Software apropriado para atendimentos
digitalizados dos projetos: Casa de Apoio de Barretos – cadastro dos pacientes/ Cabide
Solidário e Pequeno Cidadão, a fim de viabilizar de forma quantitativa e qualitativa de cada
ação.
Há também a necessidade de um espaço físico único (depósito) para armazenamento
das doações, divisão e adequação das mesmas.
O Centro de Proteção da Vida Animal, no momento, também, encontra-se com as
instalações prediais desconfortáveis para atendimento ao público, o local de trabalho
administrativo é pequeno, os equipamentos utilizados (telefone), ainda fica sendo o mesmo
para todos os colaboradores. Falta de espaço suficiente para melhor organização das ações
e atendimento ao público.
O CPVA tem a necessidade de veículo apropriado, de médio porte, para atendimento
das campanhas de doações e atendimento diário da secretaria.
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4.1.4.5. Parcerias
O Fundo Social de Solidariedade, executa um trabalho em parceria com o Fundo
Social do Estado de São Paulo – FUSP, por meio de convênios conforme necessidade do
desenvolvimento do projeto.
Sempre que houver necessidade, o Fundo Social de Solidariedade faz a parceria com
outros órgãos municipais e entidades, de acordo com o projeto e/ou ação desenvolvida.

4.2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
À Procuradoria Geral do Município foram solicitadas análises sobre:
• Os processos de regularização fundiária
• Os processos contra a Prefeitura e indenização
• A organização Institucional da pasta no contexto do organograma geral da
Prefeitura

A análise dos processos de regularização fundiária e atual situação de cada processo,
em conjunto com a análise do Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de
Planejamento, poderia subsidiar: a proposição de diretrizes, ações e estratégias para uma
política de regularização fundiária; critérios para categorias das Zonas Especiais de Interesse
Social; e a regulamentação de instrumentos de ordenamento territorial. Foi enviado, pela
PGM, uma lista detalhada de todos os processos constando inclusive referente à
regularização fundiária e indenizações por falhas de equipamentos urbanos. No entanto a
quantidade de processos impossibilita uma análise individualizada de cada ação.
Quanto à análise dos processos contra prefeitura e indenização, identificando os
principais objetos de ação, pelo menos os 5 primeiros ou os que mais onera o orçamento
público, com a finalidade de identificarmos os principais conflitos entre o cidadão e a
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Prefeitura poderia subsidiar diretrizes de aprimoramento e melhoria da qualidade dos
serviços públicos.
Por exemplo, na entrevista realizada na fase de metodologia foi citado que existe
muitos processos de indenização por causa de enchente, muitos recorrentes. Isso demanda
uma análise da estrutura de drenagem podendo ser redigida diretriz específica.
No entanto, foram enviadas tabelas com os processos sem nenhuma análise pela
PGM, o que dificulta a inserção desta perspectiva no diagnóstico, tendo em vista o
cronograma acordado com o prefeito e aprovado por unanimidade pelo Comitê de
Delegados.

4.2.1. Questões Institucionais
4.2.1.1. Adequação às Competências
A PGM possui legislação organizacional própria, regida pela LCM n.º 326/2017. Por
ainda estar iniciando os trabalhos, contando com apenas 02 (dois) anos de existência,
necessita, principalmente, de quadro de servidores próprios e melhor autonomia para o
desenvolvimento de suas competências legais.

4.2.1.2. Instrumentos de Gestão
Está havendo uma adequação e melhor controle dos processos e competências
desenvolvidos pela PGM, analisando e buscando melhores ferramentas para o controle e
elaboração de seus relatórios, que, pela falta de pessoal do quadro auxiliar e administrativo,
fica bem prejudicado.
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4.2.1.3. Quadro de Pessoal
Atualmente a PGM conta com 10 (dez) procuradores e 02 (dois) servidores, sendo
necessário, pelo menos, mais 03 (três) servidores especializados e específicos para o
desenvolvimento e suporte ao trabalho dos procuradores na defesa dos interesses da
Administração Pública.

4.2.1.4. Estrutura administrativa
A principal ferramenta do procurador é o conhecimento jurídico e equipamentos de
informática. É necessário, algumas máquinas de digitalização e impressão mais modernas
que as atuais, bem como a modernização dos computadores fornecidos aos procuradores,
inclusive com a atualização dos softwares instalados. Os equipamentos, hoje, fornecidos à
PGM ainda são suficientes para o desenvolvimento do trabalho, porém não são
modernizados e atualizados com o tempo, tornando-os obsoletos e imprestáveis para o
desenvolvimento dos trabalhos.

4.2.1.5. Parcerias
A PGM tem pouca interatividade com outros órgãos estaduais ou federais. Porém,
atualmente, é referência para municípios menores da microrregião de Votuporanga/SP. A
interação com outros órgãos e entidades do próprio município é muito boa e corresponde
às expectativas e prazos a que a PGM está sujeita.
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4.3. SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - SEADM
O diagnóstico abaixo foi realizado com base em informações fornecidas pela
Secretaria da Administração de Votuporanga. Além das informações, a Secretaria também
teceu análises que são expostas de forma direta no texto que se segue.
O Sistema de banco de dados da Prefeitura de Votuporanga é do tipo relacional,
compreende as diversas áreas: tributária, contábil, folha de pagamento e recursos humanos.
Consiste em interface local para cada área descrita, usufruindo de toda nossa infraestrutura
de rede cabeada, proporcionando um acesso mais rápido e seguro.
Para atender os processos e serviços de cada secretaria contamos com sistema de
alto desempenho computacional, dotados de servidores, suprindo a demanda existente,
auxiliados por sistema de backup, proporcionando um ambiente mais seguro.
Nossa transmissão de dados é composta por fibra óptica (59%) suas ligações e sendo
complementado por transmissão via rádio (41%) contribuindo para uma comunicação entre
nossas secretarias.
Entendemos que ao longo dos anos a demanda deve ser suprida com
implementações em storage armazenamento, atualização de servidores, contratação de link
(Banda Larga) para internet, aumento de contas de e-mail, renovação e compra de softwares.
Em consulta realizada pela comissão de engenheiros no processo de transição para
nova sede “Novo Paço”, com previsão de entrega final de 2020, foi elaborado dentro do
projeto novas instalações contemplando a utilização de fibra óptica em parte de sua
estrutura assim como ilhas de impressão, data center seguindo as normativas de segurança
contra incêndio, segurança no acesso e demais normas. Atualização das estações de
trabalho implementando uso de SSD, possibilitando maior produtividade nas atividades
diárias. Proporcionar um sistema WEB da tributação gerando uma opção a mais no seu
acesso, atendendo a demanda das demais secretarias.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

443

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

4.3.1. Patrimônio Físico
O Patrimônio Público é o conjunto de bens móveis e imóveis, definidos pela
legislação em vigor como material permanente, com duração superior a dois anos;
São considerados bens imóveis, os terrenos, os edifícios e instalações permanentes;
e bens móveis aqueles que, em razão de seu uso contínuo, têm durabilidade e não perdem
sua identidade física.
O Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal da Administração tem como atribuição
efetuar o controle contábil dos Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis da Prefeitura do
Munícipio de Votuporanga, por meio das seguintes atividades:
•

Cadastramento dos Bens por meio de nota fiscal ou outro documento que
comprove a compra ou recebimento por doação, cessão de uso, etc.,
contabilmente e fisicamente por meio da colocação de etiquetas ou gravação
da numeração sequencial de patrimônio;

•

Realização e coordenação, eventual e anual, de Inventário dos bens,
elaborando os Termos de Responsabilidade e colhendo assinaturas dos
responsáveis pelos Bens;

•

Controle e recebimento dos bens patrimoniais móveis inservíveis e/ou sem
uso, devolvidos pelas áreas;

•

Registro de transferências e baixas de bens entre as unidades;

•

Preparação de lotes de bens sem condições de reaproveitamentos para
efetivação de alienações;

•

Supervisiona o depósito de triagem de bens móveis, no qual ficam
armazenados itens para remanejamento;

•

Periodicamente, realização de avaliação e reavaliação de bens, com atualização
da configuração do sistema;

•

Controle do cadastro de imóveis do município, com desapropriação,
incorporação, desmembramentos e outros;

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

444

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

•

Coordenar e assessorar o controle de bens das unidades diversas da Prefeitura
do Munícipio de Votuporanga;

•

Elaboração de relatórios de bens para atender Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo;

A Prefeitura Municipal de Votuporanga possui 670 bens imóveis avaliados em
R$630.738.739,96 no total. A maioria dos bens imóveis da prefeitura estão em glebas,
terrenos e edifícios como demonstra o gráfico abaixo.
Gráfico 15. Proporção dos bens patrimoniais imóveis da Prefeitura

Fonte: Relatório de Bens Patrimoniais Imóveis base 30.06.2019 – SEADM

O Setor de Patrimônio não avalia e monitora o estado de conservação dos Imóveis
municipais.

4.3.2. Divisão de Atendimento ao Público
A Secretaria da Administração na Divisão de Atendimento ao Público presta os
seguintes serviços, relacionados aos temas abaixo:
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•

Receita imobiliária: emissão de boletos; entrega de carnês que não são entregues
pelo correio ou emissão da segunda via; atualização de proprietário ou
compromissário de imóveis, mediante escritura ou contrato de compra e venda;
lançamento de ITBI; informação sobre cidadão online para emissão de certidão
de valor venal e negativa de débitos, ou até mesmo a emissão destas quando o
cliente não possui acesso à internet; solicitação de isenção e impugnação de IPTU
e orientação a respeito de multas e taxas de limpeza de lotes.

•

Receita Mobiliária: alvará provisório (eventos, estacionamento, engenheiros, etc);
lançamentos das taxas referentes a esses protocolos; emissão da segunda via de
carnê de taxa de licença e localização (quando não recebem pelo correio) ou
atualização da parcela em atraso; informação sobre cidadão online para emissão
de certidão negativa de CPF, CNPJ ou Inscrição Municipal.

•

Divisão de Dívida Ativa: parcelamentos e Refis; emissão de boletos pagos à vista;
lançamento de honorários; informações de dívida ativa, protestada e ajuizada.

•

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: protocolo e lançamentos de taxas de
hora de máquina; lançamento de conta Elektro dos Incubados.

•

Divisão de Cadastro Físico: protocolo de certidão de confirmação de endereço ou
cadastro; cópia do BIC; planilha de ISS construção; recadastramento do imóvel;
emplacamento do imóvel; lançamentos de todas as taxas pertinentes a estes
protocolos; orientação de localização e situação cadastral dos imóveis.

•

Secretaria de Planejamento: protocolo de habite-se, certidão de existência,
certidão de perímetro urbano, certidão de uso de solo; projetos de construção,
regularização, ampliação e substituição; alinhamento de terrenos; expedição de
diretrizes; foto satélite; mapas; licença de demolição; loteamentos; lançamentos
de todas as taxas pertinentes a estes protocolos, conferência das mesmas e
lançamento das diferenças (quando existentes) após a análise dos projetos.
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•

Secretaria da Saúde (Vigilância Sanitária e Zoonoses): protocolo de abertura e
renovação do alvará de licença da vigilância sanitária; pedido de liberação de
animais, quando apreendidos; lançamentos das taxas destes protocolos.

•

Divisão de Fiscalização Geral: protocolo de prorrogação de prazo ou
cancelamento das notificações; protocolo de lançamento de multas; licença de
comércio ambulante; lançamento das taxas de prorrogação e comércio
ambulante.

•

Divisão de Fiscalização Fazendária: protocolo de incineração de talonários,
extravio do talão e solicitação de lançamento de notas avulsas.

•

Folha de pagamento/Recursos Humanos: protocolo de certidões; solicitação de
caminhão para mudança e outros assuntos referentes aos servidores; lançamento
de seguro e Votuprev.

•

Secretaria da Cidade: protocolo de solicitações diversas e respostas das mesmas.

•

Secretaria de Trânsito: protocolo para impedimento de ruas para alguns eventos;
restituição de pagamento de multas de trânsito pagas em duplicidade.

•

Todas as Secretarias: protocolo de solicitações diversas para todas as secretarias
e repostas destes pedidos para os clientes.

•

Demais atividades: envio de comunicados das decisões de todos os protocolos;
informações pertinentes a esta divisão, por meio de telefone, e-mail, WhatsApp
e atendimento presencial;

Ao longo do ano de 2018 realizou-se 99.771 mil atendimentos, sendo 45.259 mil
presencial (45%), 19.810 mil telefônicos (20%), 18.470 mil processos administrativos
protocolados (19%) e 16.232 mil eletrônicos via email, on line e whatsapp (16%). No entanto,
o serviço poderia ser otimizado com a disponibilização de mais serviços online, como por
exemplo, solicitações de certidões e projetos.
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4.3.3. Questões Institucionais
4.3.3.1. Adequação às Competências
Não Informado

4.3.3.2. Instrumentos de Gestão
Não Informado

4.3.3.3. Quadro de Pessoal
Não Informado

4.3.3.4. Estrutura administrativa
Consideramos os atuais equipamentos presentes na Prefeitura com funcionamento
adequado aos serviços públicos. Computadores, impressoras e softwares estão em
conformidade com suas respectivas áreas de atuação.
Nesse ano de 2019 foram adquiridos novos computadores e discos SSD a fim de
continuar e melhorar esse desempenho.
Quanto as instalações, está previsto um novo prédio para o ano seguinte. Esse
contemplará uma correta estrutura de cabeamento, instalações elétricas e espaço dedicado
ao datacenter.
Em relação aos equipamentos de Tecnologia da Informação (TI), o departamento
busca sempre a renovação desses, substituindo os mais antigos e defeituosos.
O objetivo prioritário é que nenhum dos serviços seja interrompido por problemas
técnicos.
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4.3.3.5. Parcerias
Não Informado

4.4. SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE - SECID
4.4.1. Caracterização ambiental e paisagística - Sistemas de Lazer
A partir das informações fornecidas pela Secretaria das Cidades, foram identificados
89 Praças e/ou campo de futebol no município de Votuporanga, sendo 27 na Região Sul, 23
na Região Leste, 17 na Região Oeste, 12 na região Norte, 6 na Região Central, 4 no Distrito
de Simonsen (gráfico 16).
Gráfico 16. Distribuição espacial das praças e/ou campo de futebol

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da SECID, 2019
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A distribuição espacial das praças demonstra uma maior concentração na Região Sul
e Leste, locais com menor população em relação às outras regiões. Por outro lado, nas
regiões mais populosas (norte e oeste), verifica-se uma menor concentração de praças, o
que aponta a necessidade de verificar a ampliação deste equipamento tendo em vista a sua
importância na qualidade de vida tanto pela sua função ambiental, de esporte e lazer, como
de identidade local. A Região Central, apesar de apresentar somente 6,74%, é bem servida
considerando sua extensão territorial e densidade populacional; além disso são praças com
referência municipal como a Praça da Matriz e as Praças Santa Luzia e São Bento onde
realiza-se as feirinhas de terça e quinta-feira, respectivamente. A presença é razoável no
Distrito Simonsen considerando a menor dimensão territorial bem como o menor número
de habitantes. Cabe ressaltar a ausência deste equipamento na Vila Carvalho.
No entanto, essa análise quantitativa serve apenas como orientação inicial para
análise da distribuição no território destas áreas (praças e/ou campos de futebol).
Quanto à qualidade destes espaços como infraestrutura (banco, equipamentos de
esporte, bebedouro, calçamento, entre outros) e arborização, utilizou-se informações da
Secretaria para estabelecer critérios mínimos a respeito da situação real de cada praça, e
consequentemente, realizar comparações e inferir sobre a contribuição efetiva desses
equipamentos na qualidade de vida da população.
Ressalta-se que essa é uma primeira análise, que advém de um olhar superficial que
não qualifica as estruturas, apenas as identificam. Por exemplo, a arborização não foi
esmiuçada a fim de averiguar se a mesma era satisfatória ou adequada em cada praça,
apenas foi identificada presença ou não de árvores.
A primeira informação considerada foi a respeito da presença de estrutura básica
mínima nas Praças e/ou Campo de futebol que possibilite seu uso adequado pela população.
Com base nos dados informados pela SECID, considerou-se como “Estrutura Básica
Completa” a praça com: arborização, Iluminação, bancos e ponto de água. Por consequência,
foram consideradas praças com “Estrutura Incompleta” aquelas sem algum dos elementos
considerados básicos. As Praças que apresentaram ausência dos quatro elementos foram
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categorizadas como ‘Sem Qualquer Estrutura”. Vale ressaltar que não foi informado dados
como metragem destes espaços e calçamentos, aspectos importantes para uma análise mais
completa.
Outras duas categorias foram identificadas, a primeira, nomeada “Estrutura
Complementar”, considera a presença de playgrounds, quiosques, bebedouros e sanitários;
a segunda, denominada “Equipamentos de Esportes”, considera a presenças de aparelhos
voltados a práticas esportivas ao ar livre, como campos de futebol, academias ao ar livre,
entre outros.
Essas duas categorias de elementos não se distinguem qualitativamente nessa
análise, ou seja, uma praça com algum elemento de estrutura complementar não é
considerada melhor que uma praça com algum equipamento de esporte. No entanto, uma
praça com “estrutura básica completa” e que apresenta pelo menos um elemento de cada
categoria é considerada mais satisfatória que uma praça que apresente elementos de apenas
uma categoria.
Assim, as Praças foram categorizadas em um primeiro grupo da forma como se segue,
tendo uma gradação de valor que vai do maior, representado pelo “A”, até o menor,
representado pelo “D”, passando por “B” e “C” que não distinguem valores entre si.
A. Estrutura Básica Completa com Estrutura Complementar e Equipamentos de
Esporte
B. Estrutura Básica Completa com Estrutura Complementar
C. Estrutura Básica Completa com Equipamentos de Esporte
D. Estrutura Básica Completa

O segundo grupo da categorização representa as Praças sem algum item da Estrutura
Básica. Como existem casos onde a estrutura básica não está completa, mas nota-se a
presença de algum elemento complementar ou de esporte, criou-se categorias para esses
espaços. De qualquer forma, essas foram consideradas menos satisfatórias que as praças
que apresentaram apenas a estrutura básica completa.
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Esse segundo grupo foi categorizado da forma que se segue, tendo uma gradação
de valor que vai do maior, representado pelo “E”, indo até o menor, representado pelo “I”
(espaços da cidade denominados “Praças”, mas que não apresentam nenhum item da
estrutura básica), passando por “F” e “G” que não distinguem valores entre si.
E.

Estrutura Básica incompleta com estrutura complementar e equipamentos de
Esporte

F.

Estrutura Básica incompleta com estrutura complementar

G. Estrutura Básica incompleta com equipamentos de esporte
H. Estrutura Básica incompleta
I.

Sem qualquer estrutura

O gráfico 17 e o mapa anexo 45, demonstram que das 89 praças e/ou campo de
futebol, 28 foram classificadas na categoria I (31,5%), ou seja, sem qualquer estrutura, 18 na
categoria D – com estrutura básica completa (20,2%), 16 na categoria A – estrutura básica
completa com estrutura complementar e equipamentos de esporte (18%), 8 na categoria B
– estrutura básica completa com estrutura complementar (9%), 5 na categoria G – estrutura
básica incompleta com equipamentos de esporte (5,6%), 4 na categoria C – estrutura básica
completa com equipamentos de esporte (4,5%), 4 na categoria F – estrutura básica
incompleta com estrutura complementar (4,5%), 4 na categoria H - estrutura básica
incompleta (4,5%) e 2 na categoria E - estrutura Básica incompleta com estrutura
complementar e equipamentos de esporte (2,2%).
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Gráfico 18. Proporção do número de praça de cada categoria.
A. Estrutura Básica Completa com Estrutura
Complementar e Equipamentos de Esporte
B. Estrutura Básica Completa com Estrutura
Complementar

16

C. Estrutura Básica Completa com Equipamentos
de Esporte

28

D. Estrutura Básica Completa

8
E. Estrutura Básica incompleta com Estrutura
Complementar e Equipamentos de Esporte

4

F. Estrutura Básica incompleta com Estrutura
Complementar
G. Estrutura Básica incompleta com Equipamentos
de Esporte

4
5
4

18
2

H. Estrutura Básica incompleta
I. Sem qualquer estrutura

Fonte: Autores a partir de dados da SEDIC

Numa análise superficial pode-se inferir que na região norte devido a sua extensão e
densidade populacional, 12 praças e/ou campo de futebol não atende à demanda, por outro
lado, metade destas praças (6) estão na categoria A. No centro o número de praça atende à
demanda local e são bem estruturadas, não tendo somente equipamentos de esporte, no
entanto em 2 duas delas acontecem a feirinha, que é uma referência de lazer.
Outro fator importante a considerar é que mais de 20 áreas destinadas para praças
e/ou sistemas de lazer na cidade de Votuporanga não possui ainda nenhuma estrutura, pois
a maioria delas localizam-se em loteamentos novos, apesar de alguns já bastante povoados
como o Bom Clima, Cidade Jardim I, Cidade Jardim II, Jardim Universitário e o Jardim Eulália,
por exemplo.
Portanto, se faz necessário um estudo mais aprofundado para, de fato, avaliar
qualitativamente estes espaços do município e sua distribuição adequada. Pela
impossibilidade de realização desse tipo de trabalho frente o tempo reduzido destinado à
revisão do Plano Diretor, trabalhou-se com as informações descritas abaixo, sem prejuízo da
realização de um estudo pormenorizado após o processo de revisão.
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4.4.2. Caracterização Paisagística das Avenidas
A SECID contribuiu também com informações sobre a arborização e a situação do
gramado nas avenidas que compõem o sistema viário de Votuporanga. As informações
levantadas foram mapeadas, e estão disponíveis no mapa anexo 44.
Este mapa tem o intuito de funcionar como um instrumento inicial, a partir do qual o
paisagismo das avenidas do município poderá ser pensado, uma vez que a SECID,
responsável pela manutenção das avenidas, não dispõem de profissionais com
conhecimento necessário para essa finalidade. O mapeamento elaborado, portanto, dada
sua incipiência, tem a finalidade de ser um ponto de partida, não tendo a pretensão de ser
subsidiar o diagnóstico do paisagismo das avenidas do município.
Exemplo disso, é que a arborização foi apenas considerada suficiente, insuficiente ou
desautorizada (quando é praticada pelos próprios moradores, o que na maioria das vezes
dificulta os serviços de roçagem mecanizada) não existindo informações a respeito da
qualidade dessa arborização, ou sobre sua compatibilidade com o tipo da via, questões
qualitativas que apenas um estudo aprofundado seria capaz responder.
Da mesma forma que em relação a arborização, o gramado foi considerado em boas
condições apenas quando nenhuma queixa foi notificada.
Assim, no mapeamento, as diferentes cores que contornam as avenidas dizem
respeito à existência ou não de canteiro central, se este é pavimentado ou gramado, e no
último caso, se a grama está ou não em boas condições de formação.
Já os hexágonos observados no interior das avenidas, indicam a situação da
arborização e a presença de plantios desautorizados.

4.4.3. Terminal Rodoviário
O Setor de Terminal Rodoviário da SECID é o responsável pelo(a): planejamento,
programação, distribuição e execução das atividades do Terminal Rodoviário Interestadual
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e Municipal Prefeito Leônidas Pereira de Almeida; acompanhamento e controle da utilização
do terminal pelas empresas de ônibus (plataformas, cargas e descargas); supervisão da
execução dos serviços de limpeza diária e organização das dependências internas e externas
do terminal, garantindo boas condições de luminosidade e segurança; controle do
recolhimento das tarifas de embarque cobradas nos guichês das empresas de ônibus e
guarda volumes; e solicitação ao Setor de Lançadoria da Secretaria Municipal da Fazenda a
emissão de boletos para repasse dos valores referentes as tarifas de embarque cobradas
pelas empresas de ônibus aos cofres da Prefeitura.
Segundo informações do Setor de Terminal Rodoviário, nos últimos cinco anos
ocorreram em torno de 107.000 embarques e 21.400 desembarques (média anual) no
Terminal. Estima-se, ainda, que com os atendimentos ocorridos na lotérica existente no local
e demais transeuntes que vão ao terminal por motivos diversos, somados aos embarques e
desembarques, o Terminal Rodoviário “Prefeito Leonidas Pereira de Almeida” receba uma
população próxima a 300.000 pessoas por ano.
Do terminal rodoviário é possível embarcar para 37 cidades do estado de São Paulo,
10 do estado de Mato Grosso, 06 do estado de Goiás, 03 do estado de Mato Grosso do Sul
e 01 do estado de Minas Gerais, somando assim, 57 destinos partindo de Votuporanga. Os
dez principais destinos saindo do Terminal são: 1º - São Paulo, 2º - Campinas, 3º - São José
do Rio Preto, 4º - Fernandópolis, 5º - Jales, 6º - Santa Fé do Sul, 7º - Rondonópolis, 8º Cuiabá, 9º - Paranaíba, 10º - Cardoso.
O prédio e a estrutura do Terminal atendem à demanda atual e possui uma boa
manutenção e conservação, com exceção aos sanitários, que apresentam problemas
estruturais, ocasionando constantes entupimentos. São dois pisos acessados internamente
por escadas e uma plataforma de elevação, além de um acesso externo por meio de de uma
rampa. O Terminal é servido por apenas duas empresas de ônibus (Viação Expresso Itamarati
e Transrapido São Francisco); possui nove plataformas de embarque, lanchonetes, lotérica,
ponto de táxi, uma empresa de moto táxi e três transportadoras. Uma unidade do Programa
de Inclusão Digital Acessa São Paulo também está instalada no local.
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Embora as condições do Terminal não sejam ruins, uma reforma poderia modernizar
e embelezar o local, principalmente com melhorias na acessibilidade (a rampa não possui
inclinação adequada). Muitas pessoas acabam utilizando o acesso exclusivo de ônibus para
desembarcar passageiros, por meio de veículos particulares, diretamente no piso superior
do Terminal, onde estão situadas as plataformas de embarque e desembarque, o que gera
um risco de acidente. A reforma total dos sanitários (parte hidráulica e substituição de portas
e revestimentos) é prioritária e a substituição do piso existente por granito natural facilitaria
o serviço de limpeza e melhoraria aparência do Terminal. Uma reorganização para melhor
aproveitamento de vagas de estacionamento também se faz necessário.
Devido a sua localização, a movimentação de ônibus parece não impactar na
mobilidade urbana, entretanto, com a previsão de transposição do “Córrego do Curtume”
na interligação das avenidas Prefeito Mario Pozzobon e Sebastião Vaz de Oliveira, num
ponto convergente com a avenida Dep. Áureo Ferreira, poderia haver um estudo quanto a
viabilidade de um acesso ao Terminal também pela avenida Prefeito Mario Pozzobon.
Quanto a necessidade de disciplinamento ou regulamentação dos serviços existentes
no Terminal, cabe informar que a legislação existente (Lei nº 1.767 de 19 de março de 1.980
e Decreto nº 2.080 de 16 de abril de 1.980) referia-se ao terminal rodoviário central, hoje
inexistente. O regulamento editado pelo Decreto nº 2.080/1980, em seu artigo 14, fez
referência ao Mercado Municipal e as ruas Bahia, Piauí, Minas Gerais e Mato Grosso,
restando claro que as legislações citadas tratavam da “antiga rodoviária”. Quanto ao
Terminal Rodoviário atual, “Prefeito Leonidas Pereira de Almeida”, foram localizados oito
decretos que dispõem sobre a fixação de tarifas pelo uso dos espaços por parte de
permissionárias comerciais e prestadoras de serviços, e pelas empresas de transporte de
passageiros (Decreto nº 6.639/2002 (revogado), Decreto nº 7.159/2005 (regoado), Decreto
nº 7.178/2005 (regoado), Decreto nº 8.248/2010 (regoado), Decreto nº 8.413/2011
(regoado), Decreto nº 8.416/2011 (regoado), Decreto nº 8.600/2012 (revogado) e Decreto
nº 9.118/2014 (em vigor). Outros três decretos que tratam do Terminal dispõem somente
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sobre pontos de táxi (Decreto nº 5.447/1.996, Decreto nº 7.931/2009 e Decreto nº
8.243/2010. Não há, portanto, normatização mais ampla do Terminal.
Foi relatado dificuldade para substituição de lâmpadas devido à altura da cobertura
do Terminal e, também que os motoristas desrespeitam a orientação de desligar o motor
dos ônibus quando estacionados nas plataformas.
A concentração de moradores de rua no local também é um problema que merece
regular atenção, assim como, passageiros que desembarcam no terminal sem outro destino
definido e sem condições financeiras, muitas vezes praticando mendicância no próprio
terminal. Essas pessoas acabam sendo encaminhadas para a entidade assistencial “Casa
Abrigo Irmãos de Emaús” a qual, por meio de um “termo de parceria” com a Secretaria
Municipal de Assistência Social, fornece passagens para que essas pessoas viagem para
outros destinos, evitando o aumento do número de moradores de rua na cidade.

4.4.4. Cemitérios Municipais
A capacidade de atendimento da demanda por novos sepultamentos nos cemitérios
do município merece ser tratada em item específico, uma vez que este serviço implica na
destinação de espaços permanentes, normalmente amplos, além de gerar impactos
ambientais a longo prazo. Assim, essa discussão é bastante pertinente na discussão do Plano
Diretor tendo em vista a necessidade de planejamento territorial e diretrizes específicas.
Nesse sentido, segue o diagnóstico elaborado pela Secretaria das Cidades referente
aos Serviços Funerários prestados no município e à capacidade dos cemitérios em atender
a demanda atual e futura.
Na administração do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, subordinada
ao Setor de Administração Funerária, são prestados diversos atendimento ao público,
presencialmente ou por telefone. Os mais comuns, de caráter administrativo, são
informações acerca de horários de velórios e sepultamentos; localização de sepulturas;
nomes e datas de pessoas sepultadas; requerimentos de solicitação de sepultamentos,

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

457

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

exumações, construções, reformas e transferências de concessões de jazigos ou sepulturas20.
No local também são mantidos todos os arquivos físicos e digitais dos cemitérios municipais.
Já “em campo”, resumidamente, são realizados serviços de abertura e fechamento de
sepulturas ou jazigos para sepultamentos, exumações e traslados de restos mortais; serviços
de limpeza e coleta de lixo; consertos e reparos em muros e calçamentos; serviços de
eliminação de criadouros do mosquito aedes aegypti, uma vez que os cemitérios de
modalidade tumular potencializam o risco de proliferação do mosquito devido a existência
de centenas de vasos, queimadores de velas e capelas que podem acumular água.
O Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” já passou por três ampliações e
atualmente está com sua capacidade para novos jazigos esgotadas. Porém, embora não
possua espaço para novos jazigos, nesse cemitério ainda são efetuados a maioria dos
sepultamentos no município, pois este possui 7.983 (sete mil, novecentos e oitenta e três)
sepulturas/jazigo, onde cada uma pode conter, um, dois, três, quatro ou seis
compartimentos de sepultamentos.
Nos últimos cinco anos, 758 sepulturas/jazigos receberam alguma obra de
embelezamento, reforma estrutural ou ampliação nos cemitérios municipais. Estas obras são
autorizadas mediante requerimento e recolhimento de taxa de serviço de protocolo.
Em relação ao Cemitério Municipal do Distrito de Simonsen, não é mantido um
quadro de servidores permanente no local. Considerando que nesse cemitério há cerca de
200 (duzentas) sepulturas sem autorização de construção de novos jazigos e poucos
sepultamentos, as equipes de trabalho são remanejadas para o cemitério somente quando
necessário. As solicitações de sepultamentos e reformas nesse cemitério são realizadas na
administração do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, pois não justificaria
manter funcionários permanentes no cemitério devido ao baixo número de sepultamentos.
Essa realidade deverá mudar, pois existe um estudo, inclusive com projetos já desenvolvidos
pela Secretaria Municipal de Planejamento, para ampliação do Cemitério Municipal de

20

Este diagnóstico considera sepulturas como os túmulos que não possuem construções, onde os
corpos são sepultados diretamente na terra; e jazigos como os que possuem construções, com uma
quantidade variada de compartimentos para realização de sepultamentos.
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Simonsen, o que aumentará o número de sepultamentos e consequentemente necessitará
de uma estrutura administrativa e de manutenção local.
Segundo o Setor de Administração Funerária, nos últimos cinco anos foram realizados
no Cemitério “Municipal Petronilo Gonçalves da Silva” 1.982 (mil, novecentos e oitenta e
dois) sepultamentos, correspondendo a uma média aproximada de 33 (trinta e três)
sepultamentos por mês. No Cemitério Municipal do Distrito de Simonsen foram realizados
somente 20 (vinte) sepultamentos no mesmo período.
O município conta ainda com o cemitério particular “Cemitério e Crematório Rosa
Mística”. Este é constituído de uma parte na modalidade “parque” e outra na modalidade
“tumular”. Segundo o Setor de Administração Funerária, nos últimos cinco anos foram
realizados 863 (oitocentos e sessenta e três) sepultamentos neste cemitério, sendo 281
(duzentos e oitenta e um) na área parque e 582 (quinhentos e oitenta e dois) na área tumular.
Importante informar que antes que ocorra a ampliação do Cemitério de Simonsen,
não há mais espaço para construção de novos jazigos nos cemitérios públicos municipais,
portanto, atualmente no município só existe novos jazigos para serem adquiridos no
Cemitério e Crematório Rosa Mística.
Diante deste fato, para uma análise de qual seria a demanda por novos jazigos no
município, cabe considerar o seguinte: nos últimos cinco anos 214 famílias se utilizaram de
sepulturas cedidas provisoriamente por meio do benefício eventual na modalidade auxíliofuneral. No mesmo período, outras 619 famílias adquiriram jazigos no Cemitério e
Crematório Rosa Mística, sendo 37 na “modalidade parque” e 582 na “modalidade tumular”.
Nota-se aqui uma importante conjunção, onde fica evidente a preferência pelo sistema
tumular em relação ao sistema parque pela população. Este fenômeno é variável de acordo
com a região do país e até mesmo de acordo com aspectos econômicos e sociais. Assim, se
as famílias que utilizaram jazigos cedidos também tivessem adquirido concessões perpétuas,
nos últimos cinco anos teriam sido adquiridos um total de 833 novos jazigos, o que
corresponderia a uma média mensal aproximada de 14 novas unidades. Já a demanda
exclusiva da população de Simonsen e da Vila Carvalho, é irrelevante neste contexto, pois
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de acordo com o número de óbitos registrados nos últimos cinco anos em Simonsen, foram
somente 19 com sepultamento em cemitérios municipais de Votuporanga. Quanto a Vila
Carvalho, foram apenas três daquela localidade, também com sepultamento em cemitérios
municipais de Votuporanga. Também cabe informar que por não haver disponíveis novos
jazigos nos cemitérios municipais, algumas famílias Votuporanguenses buscam cidades
vizinhas como Parisi, Meridiano, Alvares Florence, Cosmorama, dentre outras, para sepultar
seus familiares. Não existe o controle do número de famílias de Votuporanga que adquiriram
jazigos em outros municípios, assim, é prudente considerar que a demanda mensal poderia
ser um pouco maior que 14 jazigos.
Não dispomos do número de moradores de Simonsen e da Vila Carvalho que foram
sepultados no Cemitério e Crematório Rosa Mística, pois a administração do mesmo
informou que não mantem este controle, entretanto, o número não deve ser expressivo.
Percebemos diante do exposto que o município não conseguiu sozinho, garantir na
totalidade a demanda pelos serviços ora discutidos. Entretanto, somando os serviços
prestados pela Municipalidade e pela iniciativa privada por meio de concessões públicas,
serviços de qualidade têm sido prestados à população por meio da infraestrutura, de
equipamentos e dos recursos humanos oferecidos.
Quanto as vantagens e desvantagens entre implantar novas concessões ou um novo
cemitério municipal, cabe as seguintes observações: no ano de 2009 a Administração
Municipal optou por não construir de imediato um novo cemitério municipal e por meio de
do Decreto nº 8.075 de 17 de dezembro de 2009 permitiu que o cemitério particular
existente no Município explorasse, além da modalidade “parque” já explorada, também a
modalidade de cemitério “tumular”. Outras informações sobre este processo podem ser
obtidas por meio dos trabalhos realizados por uma Comissão Municipal criada pela Portaria
nº 15.455 de 22 de julho de 2009 para desenvolver estudos sobre a implantação de um novo
cemitério municipal. No ano de 2010 a Prefeitura celebrou o Contrato nº 046/2010 com a
empresa Cemipar Cemitério Parque Ltda. Em 2016 foi aberto o Edital de Concorrência nº
017/2016 - Processo nº 368/2016 e em fevereiro de 2017 foi celebrado o Contrato nº
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368/2016, também com a Cemipar Cemitério Parque Ltda. O tempo da concessão outorgada
pela Concorrência nº 017/2016 será de 10 (dez) anos. O custo que o Município teve nos
últimos cinco anos com os Contratos nº 046/2010 e nº 368/2016 somaram um total
aproximado de R$ 452.000 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais). Comparando,
somente os gastos com recursos humanos do Setor de Administração Funerária da
Secretaria Municipal da Cidade para manutenção dos cemitérios e velórios municipais,
somaram nos últimos cinco anos, incluindo salários, obrigações patronais, convênio médico,
seguro e vida e cartão alimentação, um total aproximado de R$ 3.514.000,00 (três milhões,
quinhentos e catorze mil reais).
Uma análise sólida, entretanto, da possível economicidade, ou vantagens e
desvantagens em relação a outorgar novas concessões a iniciativa privada ou construir
novos cemitérios municipais, deve ser solicitada à Secretaria Municipal da Fazenda, a qual
poderá apurar todas as receitas e despesas percebidas por um determinado período de
tempo, entretanto, ainda que se obtenha esses números, não é tão simples chegar a um
entendimento acertado, pois em certo momento os cemitérios terão suas áreas esgotadas
e não haverá mais novos jazigos para serem comercializados, enquanto o custo operacional
continuará existindo. A partir deste esgotamento, as receitas serão geradas somente por
meio de taxas de serviços ou taxa de manutenção. No município de Votuporanga esta taxa
de manutenção não é cobrada nos cemitérios municipais, mas sim pelo cemitério particular.
Um outro e importante fator a ser considerado é que um novo cemitério necessitará
de uma nova estrutura administrativa e de manutenção, ou no mínimo de um complemento
da estrutura responsável pelos cemitérios já existentes. A escolha da área também deve ser
bastante discutida devido aos impactos que um cemitério pode ocasionar em seu entorno.
O ideal é que um novo cemitério municipal disponha da maior área possível evitando que
um outro cemitério deva ser planejado a curto ou médio prazo. Atualmente existe estudos
e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento apenas para ampliação
do cemitério municipal do Distrito de Simonsen, como citado anteriormente.
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Quanto aos critérios necessários para implantação de novos cemitérios, devem ser
observadas as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, nº 335, de
3 de abril de 2003, nº 368, de 28 de março de 2006 e nº 402, de 17 de novembro de 2008.
A área para a implantação do cemitério deve estar a uma distância segura de corpos de
água, superficiais e subterrâneos, de forma a garantir sua qualidade, de acordo com estudos
apresentados e a critério do órgão licenciador no Estado, a Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo - CETESB. É ainda proibida a instalação de cemitérios em Áreas de Preservação
Permanente - APPs, ou em outras que exijam desmatamento de Mata Atlântica primária ou
secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração e também em terrenos
predominantemente cáusticos, que apresentam cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos,
bem como naquelas que tenham seu uso restrito pela legislação vigente.
Devido aos impactos ambientais, sobretudo no solo e nas águas subterrâneas
decorrentes da infiltração do necrochorume, deve-se pensar que na implantação de novos
cemitérios é prudente manter um raio de segurança além de seus limites, evitando ocasionar
danos as pessoas que se encontram em seu entorno. Uma alternativa seria circundá-los por
um cinturão verde. Nos últimos anos, tornou-se importante a preocupação com as águas
subterrâneas porque esse recurso começou a ser utilizado no sistema de abastecimento de
água na maioria das grandes cidades, daí a preocupação com o necrochorume. Outro
problema que se pode observar nos cemitérios é a proliferação de animais como baratas,
escorpiões e mosquitos que preferem centros urbanos, como o aedes aegypti, por exemplo,
impactando negativamente na comunidade onde o cemitério está inserido.
Especificamente em relação a equipamentos, o Setor de Administração Funerária
recebeu recentemente dois computadores novos e uma motocicleta em bom estado, doada
pela Câmara Municipal para atividades administrativas do Setor. Outros equipamentos, em
sua maioria, apresentam vida útil dentro do tolerável. Uma deficiência é a falta de sanitários
masculino e feminino para uso exclusivo dos servidores, assim como, um vestiário com
armários e chuveiros para uso após a execução de serviços de sepultamentos e exumações.
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Um importante serviço executado na administração do Cemitério Municipal
“Petronilo Gonçalves da Silva” é a realização de protocolo vinculado a Central de
Atendimento da Prefeitura e a emissão de guias para recolhimento de taxas. É o único local
desvinculado do Paço Municipal que executa este tipo de serviços para um melhor
atendimento da população, evitando deslocamentos e aumentando a agilidade na obtenção
do que foi requerido. A autenticação de documentos e declarações pelos próprios servidores
também é uma prática adotada que desburocratiza e agiliza alguns serviços, evitando
também custos que o requerente teria com autenticações junto a Cartórios.
Algumas dificuldades de âmbito administrativo podem ser consideradas na
administração dos cemitérios municipais atualmente. Uma delas é o número insuficiente de
servidores na especialidade de administração geral para atendimento ao público. O setor
administrativo do cemitério presta atendimento diurno ininterrupto e o número insuficiente
de servidores para trabalhar nos finais de semana, pontos facultativos e feriados,
sobrecarrega os atuais servidores. O número de servidores na especialidade de serviços
funerários também é insuficiente, sendo necessário utilizar servidores de outras
especialidades para fazer sepultamentos, como pedreiro e serviços gerais, gerando assim
um desvio de função.
Outra questão e que reflete também na população, é a demora para o fornecimento
de documentos necessários para realização de sepultamentos, como declarações e certidões
de óbito, principalmente aos finais de semana. A falta de um médico necrologista ou de um
Serviço de Verificação de Óbito (SVO) também ocasionam reclamações pela demora na
liberação dos corpos quando precisam ser autopsiados. Este procedimento é solicitado em
situações onde não foi detectado a causa básica da morte, principalmente quanto o falecido
não possui histórico médico ou também em caso de mortes súbitas ou quando é necessária
investigação de agravo de vigilância epidemiológica. Atualmente este serviço é realizado no
“Hospital de Base” na cidade de São Jose do Rio Preto/SP e segundo informado pela
Secretaria Municipal da Saúde, os corpos encaminhados até às 22h00 são autopsiados ainda
no mesmo dia. Após este horário, embora a recepção do corpo no hospital ocorra
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ininterruptamente, somente a partir das 7:00h do dia seguinte, obedecendo a ordem de
entrada no hospital, é que os corpos voltarão a ser autopsiados. Ainda segundo a Secretaria
Municipal da Saúde, durante o ano de 2018 e o primeiro semestre do presente ano foram
encaminhados 19 corpos para serem autopsiados no Hospital de Base em São José do Rio
Preto/SP. O software utilizado no gerenciamento de obituários não tem atendido de maneira
eficiente as necessidades do Setor. Um novo software está sendo testado, mas até o
momento não apresentou a eficiência esperada.

4.4.5. Velório Municipal
O Município dispõe de dois velórios municipais. O Velório Municipal “Aldo Zara” na
Av. da Saudade, 864 e o Velório Municipal “Antonio Turioni”, no Distrito de Simonsen.
No Velório “Aldo Zara” são mantidas duas servidoras no período diurno para realizar
serviços de copa, limpeza geral e prestar algum atendimento aos usuários. Elas também
recebem e armazenam materiais fornecidos pelas empresas funerárias e pela prefeitura e
executam serviços de limpeza na administração do cemitério municipal “Petronilo Gonçalves
da Silva”. No período noturno é mantido um vigilante patrimonial no Velório Municipal
“Aldo Zara”. Já no velório “Antonio Turioni” só é encaminhado servidores no caso de
utilização, o que ocorre raramente. A administração dos dois velórios é de responsabilidade
do Setor de Administração Funerária.
O Velório Municipal “Aldo Zara” possui atualmente seis salas de vigília
individualizadas, um salão de uso coletivo, duas salas de descanso, dois depósitos, dois
sanitários masculinos, dois sanitários femininos, uma cozinha e seis áreas de ventilação e
iluminação interna.
Anexo ao prédio existe uma floricultura e uma cafeteria, ambas ocupadas por
empresas que venceram concorrências púbicas. O prédio soma um total de 673,90 m²,
possui uma entrada social e uma entrada de serviço para utilização das empresas funerárias.
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É possível ser velado seis corpos ao mesmo tempo no Velório “Aldo Zara’, o que é incomum
ocorrer.
Já o Velório “Antonio Turioni” é raramente utilizado. Por possuir apenas 74,34 m² e,
também, por estar anexo ao cemitério do Distrito de Simonsen, o qual não dispõe
atualmente de acesso pavimentado, não tem havido interesse da população em utilizá-lo
para velar seus familiares. A Secretaria Municipal de Planejamento desenvolveu projeto de
ampliação do velório e do cemitério do Distrito de Simonsen. É crível que essas ampliações,
considerando também a infraestrutura que o 7º Distrito Industrial receberá, contribuirão
para mudar a situação de baixa utilização do velório “Antonio Turioni”.
Além desses dois velórios, o município dispõe de um velório particular às margens da
rodovia Péricles Beline, km 129. A quantidade de velórios no município ainda será ampliada.
A Concorrência nº 007/2019 - Processo nº 272/2019, prevista para ocorrer no dia 24 de julho
de 2019, vai licitar a concessão para exploração do serviço funerário municipal de até três
empresas, onde cada uma delas deverá possuir ou construir um velório. Diante deste
cenário, a cidade de Votuporanga estará adequadamente servida por este tipo de serviço.
Nos últimos cinco anos foram realizados 2.659 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove)
velórios no Velório Municipal “Aldo Zara”, correspondendo a uma média aproximada de 44
(quarenta e quatro) velórios por mês. Exclusivamente no Distrito de Simonsen, nos últimos
cinco anos ocorreram somente 19 óbitos com sepultamento em cemitérios municipais de
Votuporanga e deste total, apenas 07 corpos foram velados no Velório Municipal “Antonio
Turioni”. Quanto a Vila Carvalho, nos últimos cinco anos houve registro de apenas três óbitos
daquela localidade, também com sepultamento em cemitérios municipais de Votuporanga.
Não dispomos do número de moradores de Simonsen e da Vila Carvalho que foram
sepultados no cemitério particular “Cemitério e Crematório Rosa Mística” ou que foram
velados no velório particular existente no cemitério, pois a administração do mesmo
informou que não mantem este controle, entretanto, o número não deve ser expressivo.
O velório “Aldo Zara”, embora tenha passado por uma reforma e ampliação no ano
de 2012, apresenta problemas estruturais como infiltrações. O fato da ampliação de 2012
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ter buscado preservar parte da arquitetura original do prédio, não possibilitou que o salão
principal fosse melhor planejado, deixando-o com melhor ventilação e iluminação natural e
menos ruidoso. As salas de vigília também poderiam ser maiores para melhor acomodar as
pessoas. Quanto ao velório “Antonio Turioni”, em Simonsen, deveria ser reconstruído,
melhor planejado e adequadamente equipado. A manutenção dos dois velórios ocorre
regularmente e geralmente com mão de obra dos servidores do próprio Setor de
Administração Funerária. Em relação a equipamentos, as salas de vigília do velório “Aldo
Zara” receberam recentemente aparelhos de ar condicionado. O salão principal, entretanto,
possui duas máquinas evaporativas e doze ventiladores de parede que necessitariam ser
substituídos por um sistema de climatização melhor e mais silencioso. As máquinas
evaporativas, inclusive, não estão funcionando e não há peças para o conserto. Foi somente
neste ano que o velório “Aldo Zara” obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB
nº 412426), após solicitação direta do Prefeito.
Um problema de ordem social se verifica no velório “Aldo Zara” e em seu entorno: a
concentração de moradores de rua. Eles adentram o velório para tomarem água, café ou
comerem pães que as empresas funerárias fornecem aos contratantes de seus serviços.
Existem reclamações quanto ao comportamento deles, os quais em muitas ocasiões estão
alcoolizados e destratam as servidoras e os usuários do local. Já foi solicitado a instalação
de câmeras de monitoramento para aumentar a segurança do local, o que ainda não foi
atendido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança. Quando acionada,
a posição da Polícia Militar é de que o problema deve ser enfrentado pelas Secretarias de
Direitos Humanos e/ou de Assistência Social.
A utilização dos velórios municipais é tarifada, entretanto, muitas pessoas se utilizam
de benefícios eventuais na modalidade auxílio-funeral instituídos pela Lei nº 5.291/2013 e
Lei nº 6.333/2019, regulamentadas pelo Decreto nº 11.237/2019.
Segundo o Setor de Administração Funerária, nos últimos cinco anos um total de 114
(cento e catorze) famílias se beneficiaram por meio de da cessão de urna e serviços
funerários cedidos pelas empresas funerárias; 31 (trinta e uma) famílias foram beneficiadas
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por meio de de traslado funerário pagos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e
outras 521 (quinhentas e vinte e uma) obtiveram a isenção de taxas cobradas pela utilização
de velório e pelos serviços de sepultamento. Os traslados funerários e isenções de taxas
nesse período de cinco anos somaram um montante de R$ 88.576,64 (oitenta e oito mil,
quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

4.4.6. Política de Inclusão digital e outros serviços
Cabe à Secretaria das Cidades a manutenção e oferta de dois serviços que
complementam a assistência social prestada pelo poder público municipal.
A primeira, refere-se à parceria estabelecida entre Prefeitura e o Governo Estadual
para a execução, no município, do Programa Acessa São Paulo, criado em nível estadual para
oferecer gratuitamente internet à população. A Secretaria das Cidades é a atual responsável
pela articulação do poder público municipal com o governo do estado na condução desse
Programa, voltado à inclusão digital da população paulista. Atualmente o município possui
4 unidades do Acessa São Paulo no Município. Dados referentes à localização das unidades
e às respectivas médias de atendimentos/mês, podem ser observados na Tabela abaixo.
Tabela 56. Localização, Média de Atendimentos e Responsáveis dos pontos do Programa
Acessa São Paulo em Votuporanga

Localização atual
Box nº 21 - Terminal
Rodoviário
CEC
Conjunto
Habitacional Sonho
Meu
Simonsen
–
Av.
Mariano Corte
Poupatempo
Rua Bahia

Localização anterior

Média
atendimento
/mês no local
anterior

Responsável
pela gestão

Não estimado pois a
mudança foi recente

Praça Dr. Fernando Costa
– Patrimônio Novo

900

Secretaria
Cidades

das

300

Espaço Empresarial – A.
Prestes Maia

500

Secretaria
Cidades

das

400

---

---

Secretaria
Cidades

das

1.349 (junho/2019)

---

---

Poupatempo

Média
de
atendimento /mês
no local atual

Fonte: autores com base nos dados da SEDIC
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Segundo a Secretaria, esses números demonstram a subutilização das unidades que
estão sob sua gestão. Confirma essa constatação, o fato da Prodesp - Empresa de Tecnologia
da Informação do Estado - responsável pela gestão e operação do Programa, ter reduzido
o número de computadores nas 3 (três) unidades sob gestão da Secretaria.
Para a Secretaria, o aumento da utilização de smartfones com acesso à internet e o
aumento de estabelecimentos com “wi-fi” gratuito podem ter contribuído para a diminuição
de acessos pelas unidades do Acessa São Paulo, entretanto, um estudo para identificar a
região com maior necessidade seria fundamental para o planejamento e decisão de expandir
ou não esses serviços, ou mesmo remanejar os postos existentes.
A segunda contribuição social de caráter assistencialista que é de reponsabilidade da
Secretaria das Cidades, é a manutenção do Centro de Educação e Cidadania “Leila Valquíria
de Souza” – CEC, localizado na rua Aparecido Felício de Castro, nº 309, Conjunto
Habitacional Sonho Meu.
Inaugurado em 2012, o objetivo do espaço é oferecer gratuitamente aos moradores,
diversas ações, como, cursos voltados a educação e a profissionalização, além da realização
de reuniões de associações de moradores de bairro e outras ações comunitárias. Segundo
Secretaria das Cidades, outras Secretarias Municipais também podem utilizar o CEC. O
Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga (FSS), por exemplo, já utilizou o espaço para
cursos do Polo Regional da Escola da Beleza, como assistente de cabeleireiro, depilação e
designer de sobrancelha, manicure e pedicure, e maquiador. Uma horta comunitária
também já foi desenvolvida pelo FSS. Estes dois projetos não estão mais em funcionamento.
O FSS está finalizando estudos para a implantação de uma sala de instrução de informática
básica no local. O SENAC já utilizou, dentro de sua política de gratuidade, o CEC para
ministrar também curso básico de informática. Atualmente a Secretaria Municipal da Cultura
e Turismo tem utilizado o CEC para o Projeto Guri, onde são oferecidos cursos de
instrumentos de viola clássica, violino, violoncelo e contrabaixo, além de canto coral. Aos
participantes do Projeto Guri são servidos pães, sucos, biscoitos, café e chá
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No ano de 2018, 100 crianças participaram do Projeto Guri, 15 participaram do
Projeto Axé Criança, Maracatu e Afro Reggae, 11 de aula de Capoeira e 10 de aulas de dança.
Estes projetos, com exceção ao Projeto Guri, não tiveram continuidade neste ano e mesmo
o Projeto Guri, segundo a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, foi transferido, no
segundo semestre, para o CEM “PROFª NEYDE TONANNI MARÃO”.
Reforçando o caráter assistencial que assume esse equipamento público, cerca de 45
moradores locais também vão ao CEC às 9h00 e às 15h00 para tomarem café, chá e serviremse de pão com manteiga. Algumas ações organizadas por grupos de voluntários utilizam o
CEC para a distribuição de brinquedos no Dia das Crianças e de panetones no Natal. Desde
julho de 2018 uma unidade do Projeto Acessa São Paulo está instalada no local.
Frente essa variedade de usos dados ao espaço, a Secretaria afirma que a recepção
de ações e projetos temporários ou esporádicos parece ser uma característica assumida pelo
CEC.
No contexto geral, a implantação do Centro de Educação e Cidadania no Conjunto
Habitacional Sonho Meu e a implantação das unidades do Acessa São Paulo impactaram
positivamente na dinâmica da região na qual foram implantados. Principalmente a
população de baixa renda se beneficia ao ter “pontos de referência” para participarem de
atividades, cursos, capacitações ou terem acesso gratuitamente a computadores e à internet,
além da possibilidade de socialização. Muitas pessoas buscavam as “lan-houses” para fazer
pesquisa escolar, acessar redes sociais ou imprimir currículo, por exemplo, tendo que pagar
pelo serviço. Atualmente, somente no CEC são realizadas em média 1.500 cópias/impressões
mensais, para atender a comunidade.
A capacidade de atendimento à demanda dos serviços prestados no Centro de
Educação e Cidadania é considerada satisfatória. Entretanto, segundo a Secretaria faz-se
necessário uma reforma urgente, pois problemas estruturais ocasionaram rachaduras e
trincos em todo o prédio e estão aumentando com o passar do tempo, ocasionando
inclusive, a queda do reboco em alguns cômodos. A pintura também está bastante

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

469

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

deteriorada e precisa ser refeita completamente. Quanto a equipamentos, uma impressora
com as funções de copiadora e digitadora atenderia melhor às necessidades do local
A expansão de mais uma unidade do CEC (e consequentemente dos serviços ali
desenvolvidos) para outras regiões da cidade, mereceria um estudo específico na visão da
Secretaria, assim como em relação ao Acessa São Paulo, pois esse versátil equipamento
público está, de certa maneira, subutilizado.

4.4.7. Defesa Civil
Segundo a Secretaria das Cidades, a Administração Municipal estruturou por meio da
Lei Municipal nº 6.059, de 18 de outubro de 2017, a Política Municipal de Proteção e Defesa
Civil - PMPDEC, instituindo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COPDEC
e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.
Ainda segundo a Secretaria das Cidades, a COPDEC, que deveria agir em caso de
desastres naturais ou incidentes ocasionados pela ação do homem, buscando preservar a
moral da população e restabelecer a normalidade social, vem atuando de forma deficiente,
ficando restrita aos poucos e deficientes equipamentos que possui. Foram solicitados, junto
ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, os equipamentos considerados necessários à
sua devida atuação. O Município também não possui o Fundo Municipal de Proteção e
Defesa Civil - FUNMPDEC.
Segundo a SECID o município possui alguns pontos críticos de riscos de alagamento
por enchente, de acidente com transporte de produtos perigosos e de descarrilamento de
trem (tabela 57).
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Tabela 57. Pontos críticos sujeitos a risco
ALAGAMENTO OCASIONADO POR ENCHENTE
BAIRRO VILA AMÉRICA
1. Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, esquina com a rua Uruguai;
2. Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, entre as ruas Panamá e Colômbia;
3. Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, nº 2.463 (CEMEI Profª Helena Buzatto Rigo)
BAIRRO CONJ. HAB. VOTUPORANGA
7. Córrego das Paineiras
8. Represa Munic. “Pref. Luiz Garcia Deharo”
9. Avenida Deputado Aureo Ferreira sobre o Córrego Marinheirinho
BAIRRO VILA AMÉRICA
1. Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, esquina com a rua Uruguai;
2. Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, entre as ruas Panamá e Colômbia;
3. Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, nº 2.463 (CEMEI Profª Helena Buzatto Rigo)
ACIDENTE COM TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
1. RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA - SP 320
Entre os Km 515 e 525
2. PÉRICLES BELINI - SP 461
Entre os Km 122 e 130
DESCARRILAMENTO DE TREM
1. BAIRRO DA ESTAÇÃO
Rua Josefina Gallouro;
2. DUMONT
Rua Thomaz Paes da Cunha Filho;
3. CONJ. HAB. SONHO MEU
Rua Mário longo;
4. JARDIM DAS PALMEIRAS II
Rua Projetada 02;
5. PARQUE RESIDENCIAL FIGUEIRA
Colônia da FEPASA
Fonte: autores com base nos dados da SEDIC
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4.4.8. Associações de Bairro
Tendo em vista a análise da participação social na gestão pública, foi solicitado à
Secretaria da Cidade (segmentação do poder público municipal responsável pela articulação
com a sociedade civil em processos decisórios) uma avaliação sobre a situação atual das
Associações de Bairro do município, levando em consideração os aspectos quantitativos e
qualitativos que envolvem essa questão. Assim, o diagnóstico que se segue foi elaborado
pela referida Secretaria.
A Secretaria Municipal da Cidade busca interagir com as associações de classe, de
moradores e comunidade em geral visando identificar os anseios da população e facilitar os
encaminhamentos de reivindicações ao Prefeito ou a outras autoridades locais a fim de
melhorar as condições de vida na região. O Secretário Municipal participa, acompanhado de
outros agentes públicos, de reuniões em bairros da cidade e nestas ocasiões sempre
incentiva a criação de novas associações de moradores para facilitar a busca de soluções de
problemas locais, como falta de limpeza em avenidas e praças, iluminação deficiente, ruas
esburacadas ou até mesmo a criação de creche ou posto de saúde no bairro, dentre outras.
A Secretaria também disponibiliza auditórios para a realização de reuniões e articula
encontros entre os moradores e o Prefeito. Este trabalho tem gerado resultados e
atualmente é de conhecimento da Secretaria que o município possui 23 (vinte e três)
associações de moradores de bairro (tabela 58). Embora o número de associações
constituídas seja expressivo, para que sejam reconhecidas legalmente, uma associação de
moradores deve seguir as regras estabelecidas pelo Código Civil – Capítulo II, artigos 53 ao
61, e uma dessas regras é ter registro em cartório. Neste ponto nota-se uma dificuldade,
pois apenas seis das 23 associações (26%) possuem registro em cartório. Talvez a burocracia
e principalmente os custos tenha desincentivado esta prática. Esse tipo de organização
precisa ter cunho social, portanto, não pode ter fins lucrativos. Sendo assim, associações de
moradores só podem receber verbas desde que o dinheiro seja oferecido de forma
voluntária, ou seja, nenhum morador ou associado é obrigado a contribuir e pagar taxas.
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O custo total para “legalização” de uma associação de bairro está em torno de
R$1.000,00 (mil reais). Os escritórios contábeis usualmente ainda cobram em torno de meio
salário mínimo mensal, caso as associações tenham movimentações e, em não havendo,
mesmo assim cobram anualmente o equivalente a um salário mínimo da instituição.
Considerando que as associações de moradores de bairro contribuem para o
aumento da participação social na gestão pública, se faz necessário prever dispositivos legais
que permitam assessoria contábil gratuita para que as associações já existentes possam ser
legalizadas e que não tenham que suportar os custos mensais ou anuais de um escritório de
contabilidade. A Prefeitura poderia oferecer esse serviço por meio de seu quadro funcional
ou terceirizá-lo, desde que haja previsão legal e orçamentária.
Tabela 58. Relação das associações identificadas pela SECID
Registrada
em cartório

Associação
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO UNIDOS DO PARQUE BOA VISTA
II
Presidente: João Vitor Oliveira Dos Santos.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CIDADE JARDIM
2
Presidente: Cleber Roberto Da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM PORTAL DAS BRISAS
3
Presidente: Cleuzeli Biagge
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO VILA CARVALHO
4
Presidente: Wellington A. Soares
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIRROS MARÃO, JARDIM MARIN, VILA
MUNIZ, LOTEAMENTO NELSON CAMARGO, ESTELA PARQUE, E JARDIM BELA
5
VISTA, JARDIM PLANALTO
Presidente: Bilto Herrera Junior
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS POZZOBON, PARQUE DAS
NAÇÕES, PARQUE RIO VERMELHO, JARDIM MORINI, JD. SANTA IRACEMA, JD.
6
NOSSA SRA APARECIDA, RESIDENCIAL BORTOLOTE, VILA CELIO HONORIO, JD.
ITALIA, JD. BARCELONA, JD BELA VISTA.
Presidente: Pedro Luis Minucelli
Fonte: SECID
1
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Tabela 58 (cont). Relação das associações identificadas pela SECID
Registrada
em cartório

Associação
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CECAP ll
Presidente: Walter Jose Dos Santos
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO COLINAS
8
Presidente: Renata Andrea Gonçalves Torralvo
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DAS PAINEIRAS
9
Presidente: Janete Rosa De Jesus De Oliveira
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO ESTAÇÃO
10
Presidente: Luis Michel Budin
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM BRISAS SUAVE
11
Presidente: Marcelo Nunes Carrasco
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ESTELA E PLANALTO
12
Presidente: Maria Luiza Droveto De Oliveira
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM MONTE ALTO
13
Presidente: Rodrigo Junior De Paula
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO MATARAZZO
14
Presidente: Diego Miranda Gomes
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
15
Presidente: Eliza Quatrini
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO POZZOBON ll
16
Presidente: Norair Aparecido Moreira
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO PRO POVO
17
Presidente: Vanderleia Dias
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTOS DUMONT
18
Presidente: Jaime De Faria
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
19
Presidente: Leandro Dos Santos Guimaraes
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOÃO
20
Presidente: Claudio Garcia
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SIMONSEN
21
Presidente: Valmir Donizete Cardoso De Souza
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SONHO MEU
22
Presidente: Heberson Leal Ferreira
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO LUCAS
23
Presidente: Edmilson Ferreira
Fonte: SECID
7
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4.4.9. Serviço de atendimento ao consumidor – PROCON
A Fundação Procon-SP é uma instituição vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania
do Estado de São Paulo. Tem como missão principal equilibrar e harmonizar as relações
entre consumidores e fornecedores, tendo por objetivo elaborar e executar a política de
proteção e defesa dos consumidores do Estado de São Paulo.
No município de Votuporanga, funciona junto à sede da Secretaria Municipal da
Cidade, situada na rua São Paulo, 3741, Patrimônio Novo. A unidade presta atendimento ao
público de Votuporanga e sua respectiva comarca (Valentim Gentil, Simonsen, Álvares
Florence e Parisi). Entre os principais serviços prestados estão: envio de notificação aos
fornecedores; realização de audiência de conciliação; e aplicação de medidas sancionatórias
(multas) a infratores do Código de Defesa do Consumidor e leis correlatas.
Nos últimos cinco anos foram realizados 56.000 (cinquenta e seis mil) atendimentos
entre consultas, orientações, atendimentos preliminares, Cartas de Informações Preliminares
(CIPs) e reclamações. Mais de 15.500 (quinze mil e quinhentas) notificações foram atendidas
na fase inicial. A telefonia e as instituições financeira lideram o ranking de atendimentos do
conselho de Votuporanga anualmente.
Foram 4.500 (quatro mil e quinhentas) audiências de conciliação que contribuem com
a não judicialização dos processos.
O índice de resolutividade das reclamações do Procon de Votuporanga é de 85%
(oitenta e cinco porcento).
A equipe de Fiscalização é responsável pelos processos sancionatórios originados em
fiscalização no comércio, bancos, supermercados, em operações e de ofício, além da
participação em operações conjuntas com o Núcleo Regional da Fundação Procon-SP, de
São José do Rio Preto.
Anualmente o Procon realiza diversas atividades de educação em escolas, centro de
aprendizagem, instituições, em praças públicas e no Distrito de Simonsen. Essas ações são
desenvolvidas no auditório da Secretaria da Cidade, bem como no CRAS Norte, CRAS Sul,
CRAS Leste e no Centro de Convivência do Idoso. Em 2018, foi realizado o 1° Mutirão de
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Renegociação de dívidas com bancos e telefonia que ofereceu a possibilidade para os
consumidores retomarem sua capacidade financeira e retornarem ao mercado de consumo.
Também são realizadas palestras voltadas a idosos, crianças e comunidade em geral.
Dentre as dificuldades na execução das atividades relativas ao Procon, podem ser
apontadas as seguintes: falta de atendimento nos bairros através do Procon Móvel; o Órgão
não possuir ainda um termo de cooperação com Universidades ou Poder Judiciário a fim de
ampliar o acesso para registro de reclamações, expandido os locais de atendimento e
diminuindo o tempo para solução dos conflitos; falta de homologação dos termos de
audiência pelo Poder Judiciário; falta de um veículo próprio para participação em eventos,
treinamentos, capacitações, fiscalizações e outras atividades do Procon; e falta de servidores
concursados.
A inatividade do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON,
instituído pela Lei nº 3.843, de 8 de junho de 2005, também impede avanços nas ações do
Procon, pois impossibilita a adequada gestão do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos
Difusos - FMDD, instituído pela mesma lei.
Atualmente o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor conta somente
com dois servidores concursados, dois comissionados e quatro estagiários, sendo dois no
período da manhã e dois no período da tarde. A rotatividade constante de estagiários
implica numa “perda de conhecimento”, pois estes recursos humanos que foram treinados
e capacitados se desligam do Órgão após o término do estágio ou por motivos particulares,
enquanto servidores concursados poderiam ser constantemente capacitados, melhorando a
qualidade do atendimento.

4.4.10. Serviços de Telecomunicação
Foi identificado, pela Secretaria da Cidade, a questão da não entrega de
correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Simonsen.
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Segundo a Secretaria, por ser considerado um Distrito, a referida empresa alega que
não tem essa obrigatoriedade, assim, uma maneira encontrada para que a população local
não fosse prejudicada, foi a formalização de um Convênio para operacionalização das
Agências de Correios Comunitárias - AGCs entre a Prefeitura e a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. O Correios repassa mensalmente o valor de R$ 1.420,00 (mil,
quatrocentos e vinte reis) à Prefeitura que, em contra partida, disponibiliza o local e servidor
para o funcionamento da AGC. A Agência Comunitária de Simonsen funciona da seguinte
maneira: nas segundas, quartas e sextas-feiras o Centro de Distribuição Domiciliária - CDD
de Votuporanga entrega as correspondências/encomendas na AGC, as quais podem ser
retiradas no local pelos moradores. Nas segundas, terças e quartas-feiras as
correspondências são entregues nas residências, enquanto as encomendas devem ser
retiradas diretamente na AGC pelo morador. No período em que o servidor municipal está
fazendo as entregas nas segundas, quartas e sextas-feiras, a AGC permanece fechada. Os
moradores somente podem postar correspondências simples ou com aviso de recebimento
- AR na AGC de Simonsen, outros tipos de postagem, como Sedex, não são postadas no
local, somente nas agências do centro da cidade.

4.4.11. Questões Institucionais
4.4.11.1. Adequação às Competências
A Secretaria Municipal da Cidade dispõe de (04) quatro Divisões, sendo: Divisão de
Coordenação Administrativa, Divisão de Ações Comunitárias e Defesa Civil, Divisão de
Serviços ao Cidadão e Divisão de Serviços Urbanos. Elas não estão vinculadas a nenhum
Departamento, o que hierarquicamente parece não ser o adequado.
Na atual estrutura administrativa, a Área de Controle de Centros de Educação e
Cidadania está vinculada à Divisão de Coordenação Administrativa, entretanto, tem sido a
Divisão de Serviços ao Cidadão que acompanha às ações do Centro de Educação e Cidadania
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- CEC e do programa de inclusão digital do Governo do Estado de São Paulo, Acessa São
Paulo.
Outra questão se refere ao Setor de Conservação de Vias Urbanas, pois embora ele
figure no organograma da Secretaria Municipal da Cidade, os serviços de competência deste
Setor são realizados pela Secretaria Municipal de Obras.
A Divisão de Serviços Urbanos tem por finalidade a direção, o planejamento, a
organização e controle das atividades de conservação do perímetro urbano, devendo
resumidamente garantir a execução das atividades de limpeza e manutenção das avenidas,
praças, áreas verdes, córregos no perímetro urbano e jardins públicos.
A periodicidade dos serviços de roçagem em avenidas e praças depende da época
do ano. Nos meses mais chuvosos, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril,
os serviços são realizados até quinzenalmente devido a rapidez do crescimento das
gramíneas.
As avenidas ou praças que possuem grama da espécie “esmerada” ou “são carlos”,
quando bem formadas, gera menos manutenção, pois o crescimento é mais lento,
entretanto, a gramínea conhecida por gramão é muita utilizada devido a sua maior
resistência aos períodos de seca. A má formação dos gramados, principalmente pela falta
de manutenção e de rega logo após o plantio, faz com que diversos tipos de ervas daninhas
ou outro tipo de gramínea que crescem mais rapidamente, como a brachiaria, se
sobressaem, passando um aspecto de falta de manutenção, mesmo após poucos dias aos
serviços de roçagem. Nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, período em
que há uma diminuição no serviço de roçagem, são intensificados os serviços de limpeza de
guias, poda de árvores, limpeza de palmeiras, combate a formigas, dentre outras atividades.

4.4.11.2. Instrumentos de Gestão
Por ordem do Secretário Municipal da Cidade, mensalmente o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor, a Divisão de Ações Comunitárias e Defesa Civil, a Divisão
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de Serviços Urbanos, O Setor de Administração Funerária, o Setor de Terminal Rodoviário e
as Assessorias de Gabinete encaminham mensalmente via e-mail relatórios contendo as
atividades executadas pelas respectivas áreas no mês anterior. Essas informações são
compiladas pelo Chefe da Divisão de Serviços ao Cidadão e encaminhadas pelo Secretário
Municipal da Cidade à Secretaria Municipal de Governo, através de memorando.
Não tem sido desenvolvido planos e metas setoriais, somente planos gerais quando
solicitado pelo Gabinete do Prefeito. Existe sistematização de planilhas apenas na
apresentação das atividades desenvolvidas pela Secretaria em Audiências Públicas
realizadas na Câmara Municipal. Esta apresentação era semestral e atualmente passou a ser
anual. A Secretária Municipal da Cidade participa dessas Audiências desde o ano de 2015.
Reuniões técnicas são realizadas pelas Chefias específicas com suas equipes. O Secretário
também reuni aletoriamente seus “líderes” para tratar de assuntos específicos e avaliar os
trabalhos da Secretaria.

4.4.11.3. Quadro de Pessoal
A Secretaria Municipal da Cidade dispõe atualmente de 82 (oitenta e dois) servidores.
O número é relativamente baixo, correspondendo somente a 3,74% (três, setenta e quatro
por cento) dos 2.190 (dois mil, cento e noventa) servidores da Prefeitura ativos atualmente.
Do total dos servidores da Secretaria Municipal da Cidade, 74 (setenta e quatro) são
concursados e apenas 08 (oito) são comissionados. Dos servidores concursados 09 (nove)
estão designados para cargos específicos. Deste total de servidores, a maioria cumpre carga
horária de 08 (oito) horas e uma minoria de 12 (doze) horas, quando escalados em regime
de revezamento 12x36.
A Secretaria conta também atualmente com 30 (trinta) Bolsistas do Projeto
Votuporanga em Ação com carga horária de 04 (quatro) horas, e 06 (seis) com carga horária
de 08 (oito) horas; com 04 (quatro) estagiários de Direito através do Centro Universitário de
Votuporanga - UNIFEV com carga horária de 4,5 horas (quatro horas e meia); e com 01 (um)
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Menor Aprendiz, com carga horária de 06 (seis) horas, através do Centro Social de
Votuporanga. Esta mão de obra temporária é de relevante importância para a execução das
atividades da Secretaria e mesmo que ela seja mantida, faz-se necessário a contratação de
novos servidores concursados para melhorar a qualidade da prestação de serviços em
alguns setores específicos, sobretudo na Divisão de Serviços Urbanos, que necessita de um
complemento em seu quadro de recursos humanos devido à alta demanda de serviços,
principalmente nos meses de maior incidência de chuva.
Outro problema identificado pela Secretaria em sua Divisão de Serviços Urbanos é
em relação à conservação das guias e sarjetas do município. Atualmente, a legislação
municipal obriga que os proprietários de imóveis particulares mantenham limpas e
desobstruídas as calçadas, entretanto, a retirada de ervas daninhas, de terra ou outros
detritos acumulados junto a guia e a sarjeta tem sido de responsabilidade do Município.
Segundo informações da Divisão de Cadastro Físico e Topografia da Secretaria Municipal
Planejamento, a cidade de Votuporanga possui em torno de 38.500 (trinta e oito mil e
quinhentas) residências, 12.800 (doze mil e oitocentos) lotes vagos, 4.800 (quatro mil e
oitocentos) imóveis comerciais e 1.600 (mil e seiscentos) imóveis/terrenos públicos. Somase a quantidade de guias dos imóveis mencionados todas as guias das avenidas, das
marginais, de ruas perimetrais, das praças e jardins, dos parques e de outros logradouros
públicos. É relevante a questão de limpeza de guias, pois somente no período de agosto de
2018 a julho de 2019 foram registradas pela Ouvidoria Municipal cerca 40 (quarenta)
reclamações envolvendo guias.
Como visto, um serviço adequado de limpeza de todas as guias existentes na cidade
pela Divisão de Serviços Urbanos, a qual dispõe de uma equipe com apenas 05 (cinco)
servidores para realizá-lo, é impossível. Aumentar o número de servidores de maneira
suficiente para esta demanda seria muito dispendioso e a adoção de capina química é
proibida no perímetro urbano por legislação específica. Fato é, entretanto, que manter a
guias limpas não se trata apenas do “embelezamento” da cidade. A situação é grave, pois
envolve saúde pública, uma vez que o mato pode atrair e facilitar a proliferação de animais
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peçonhentos perigosos, como o escorpião. Essa falta de limpeza adequada também propicia
o acúmulo de terra ou outros resíduos juntos às guias e sarjetas, possibilitando a criação de
poças d´água que podem servir de criadouros do mosquito aedes aegypti. É de
conhecimento público que Votuporanga vive atualmente uma epidemia de Dengue.
Por fim, os servidores da Secretaria, com exceção dos membros da CIPA, dos
membros de Brigadas de Incêndio e dos servidores do PROCON, não estão sendo
atualmente capacitados. Dentre as finalidades da Divisão de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal da Administração, está: “propor, coordenar e aplicar treinamento e
capacitação”, entretanto, esta prática não tem ocorrido.

4.4.11.4. Estrutura administrativa
A Sede da Secretaria Municipal da Cidade situa-se numa área central (rua São Paulo,
nº 3.741, Patrimônio Novo) e devido a Divisão de Serviços Urbanos ocasiona uma
movimentação de caminhões e trator nos horários de saída e retorno ao trabalho. O
PROCON também mantém atendimento junto a sede da Secretaria e conforme relatado em
quadro específico, necessita de espaço mais adequado para realização de audiências de
conciliação e para armazenamento do arquivo morto. O Centro de Educação e Cidadania
Leila Valquíria de Souza - CEC necessita de urgente reforma e pintura. No Cemitério
Municipal Petronilo Gonçalves da Silva é necessário a construção de sanitários masculino e
feminino para uso exclusivo dos servidores e vestiário com armários e chuveiros para uso
após a execução de serviços de sepultamentos e exumações. O aumento do espaço das
salas de vigília do velório municipal Aldo Zara, assim como adequações do salão principal
do mesmo, deixando o ambiente menos ruidoso, mais iluminado e ventilado, proporcionaria
mais conforto aos utentes. Já o velório municipal Antonio Turioni no Distrito de Simonsen
necessita ser totalmente remodelado e ampliado. O Terminal Rodoviário Interestadual e
Municipal Prefeito Leônidas Pereira de Almeida também necessita de reforma que priorize
a acessibilidade, todos os sanitários e a substituição do piso. Em relação a computadores, a
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Secretaria recebeu no primeiro semestre deste ano 11 (onze) novos computadores, o que
supriu a deficiência existente, cabendo aqui um elogio ao Departamento de Tecnologia e
Informação da Secretaria Municipal da Administração. Referente a softwares utilizados na
Secretaria, os mesmos atendem as necessidades, com exceção ao Setor de Administração
Funerária que tem encontrado dificuldades no gerenciamento de obituários através do
software utilizado. Um novo está em fase de teste, mas não tem demonstrado a eficiência
esperada. Quanto aos instrumentos de trabalho, as necessidades de melhoria foram
apontadas nos quadros específicos.

4.4.11.5. Parcerias
A Secretaria Municipal da Cidade se articula com o Exército Brasileiro, através da 18º
Delegacia de Serviço Militar / 5ª CSM, através da Junta de Serviço Militar de Votuporanga e
do Tiro de Guerra 02-088 de Votuporanga. Se articula, através do Procon, com o Ministério
da Justiça e Segurança Pública, com a Fundação Procon-SP, com a Associação PROCONs
Paulista e com a Associação PROCONs

Brasil. Se articula também com o Corpo de

Bombeiros, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, com a Empresa de Tecnologia
da Informação do Estado de São Paulo - Prodesp, com a Coordenadoria Estadual de
Proteção e - CEPDEC, com a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil de São José
do Rio Preto - REPDEC / I-8 e com o Sistema Integrado de Defesa Civil - SIDEC. A nível
municipal, em aspectos gerais, a Secretaria Municipal da Cidade se articula com todas as
Secretarias do Município, com destaque as Secretarias Municipais de Governo, de Obras, de
Direitos Humanos, de Assistência Social, da Saúde, de Planejamento, de Trânsito, Transporte
e Segurança, da Fazenda e da Administração. A Secretaria também mantém articulação com
a Procuradoria Geral do Município e com a Autarquia Municipal, Saev Ambiental.
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4.5. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO - SECULT
O diagnóstico que se segue foi realizado com base em informações fornecidas pela
Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga. Além das informações, a Secretaria
também teceu análises que são expostas de forma indireta no texto que se segue. A
conclusão, realizada pela Equipe PDP, tem por objetivo finalizar a análise sob uma
perspectiva que destaque os aspectos territoriais da política setorial desenvolvida pela
Secretaria, procurando articular seu funcionamento à complexa realidade do município
como um todo.
O mapa anexo 46 ilustra a distribuição dos equipamentos de cultura e pontos
turísticos.

4.5.1. Cultura
Em relação à disposição territorial dos equipamentos públicos destinados à oferta de
atividades culturais e lazer na Região Leste se sobressai, uma vez que concentra dois dos
principais equipamentos urbanos voltados a este fim no município: o Parque da Cultura,
onde se localiza o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali, e o
Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.
O Parque da Cultura, além de oferecer uma grande área verde de convívio social,
possui parque infantil, pista de caminhada, ciclismo e quadras esportivas a céu aberto,
elementos que já o qualificam como importante equipamento de lazer no município. No
Parque também é realizado anualmente o Festival Literário de Votuporanga – FLIV. Devido
sua abrangência regional, este evento é categorizado como atividade turística, portanto
informações a respeito do festival estão no item seguinte, “Turismo”.
Ainda em relação ao Parque da Cultura, foi informado pela Secretaria de Cultura e
Turismo que o espaço é esporadicamente utilizado para atividades culturais como
apresentações da Banda Musical Zequinha de Abreu, Exposição de Carros Antigos e
Encontro Interestadual de Companhia de Santos Reis.
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Além desse entorno utilizado para múltiplos fins, o Parque da Cultura abriga o Centro
de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali – CIT, onde é oferecido à
população um amplo espaço para prática de atividades culturais.
Segundo informações da Secretaria de Cultura e Turismo, 1.200 frequentam o local.
O perfil dos frequentadores é bastante amplo, passando por alunos das redes municipal,
estadual e particular de ensinos, famílias, e público em geral de todos os sexos, idades e de
variada renda familiar.
No primeiro piso do prédio encontram-se:
•

Sala de Oficinas: no espaço são oferecidas aulas de patchwork e bordado como
atividade fixa (atualmente, 25 pessoas frequentam as aulas), e oficinas de dança,
música, artes cênicas como atividades agendadas.

•

Cinema Cultural: três sessões de filmes são exibidas diariamente, através da
parceria do Pontos MIS. Além dos filmes, o espaço do cinema é utilizado para a
realização de palestras, reuniões e apresentações culturais e artísticas, como
música, dança e artes cênicas.

•

Sala de Exposições: O espaço é destinado a exposições artísticas e culturais

•

Auditório Externo: O espaço é destinado a exposições artísticas e culturais

No segundo piso localiza-se a Biblioteca, que oferece um acervo conservado de forma
adequada segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, mas que necessita de espaço maior
para reserva técnica e restauração. Na biblioteca ainda são oferecidas aulas de violão como
atividade fixa.
O terceiro piso é ocupado pelo Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, que conta
com acervo composto por fotos e imagens que retratam a história de Votuporanga, jornais
antigos, peças históricas, discos de vinil entre outros elementos que contribuem com o
resgate histórico da memória municipal.
Já o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” é um espaço destinado à
realização de atividades culturais como teatro, dança, música, stand up, e apresentações da
orquestra e do coral. Atividades particulares como palestras, oficinas, ensaios, reuniões, e
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formaturas também são realizadas mediante agendamento. No local, a Prefeitura
disponibiliza toda estrutura de som e iluminação para a realização dos eventos.
A Região Central também apresenta concentração relativa de equipamentos culturais
no município: a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” e a Escola Municipal de
Artes “João Cornachione” (Oscarito), ambos concentrados na Praça Cívica Prof.ª Benedito
Lopes de Oliveira.
A Escola de Artes é composta por nove salas, todas climatizadas com quadro branco
para facilitar o aprendizado, destas, seis salas são para o ensino individual e três destinadas
às práticas em conjunto.
A maioria dos instrumentos utilizados pelos alunos pertence à Escola Municipal de
Artes, além de livros, CD´s e material áudio visual. A escola ainda possui material de apoio
para auxiliar professores e alunos. As atividades de música instrumental desenvolvidas na
Escola Municipal de Artes são:
• Projeto Música na Rede: é voltado exclusivamente aos alunos da rede municipal
de ensino oferecendo aulas de iniciação musical por meio de cursos de percussão
e flauta doce.
• Cursos Livres: direcionado a crianças e jovens de 10 a 18 anos, têm como objetivos
o entretenimento e lazer musical, possuindo uma metodologia mais flexível,
propondo ao aluno uma aproximação com o universo da música. Oferece cursos
de violão popular, percussão popular e bateria.
• Projeto Sinfônico: cursos de caráter técnico que privilegiam instrumentos musicais
sinfônicos, sobretudo, cordas friccionadas e percussão sinfônica com metodologia
e grade curricular específica. Oferece cursos de violino, viola de arco, violoncelo,
contrabaixo acústico e percussão erudita.
No primeiro semestre de 2019, nestes três projetos de música instrumental foram
atendidos 230 alunos. No segundo semestre, espera-se a criação de 100 novas vagas para
atender à demanda crescente.
Ainda dois projetos são desenvolvidos na escola de artes:
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• Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas – NIAC: Voltado para jovens de 10 a 18 anos,
o curso desenvolve atividades e dinâmicas de Artes Cênicas.
• Projeto Coral “Canto Livre”: aulas de canto com repertório variado, para
interessados acima de 12 anos.
O NIAC atendeu cerca de 80 alunos durante o primeiro semestre, e o Coral Canto
Livre foi composto por cerca de 60 coralistas, contemplando, entre moradores de
Votuporanga e de cidades próximas, um total de 370 pessoas.
Já na Concha Acústica, segundo as informações da Secretaria da Cultura e Turismo,
são realizadas atividades culturais abertas ao público como teatro, dança, música, stand up,
orquestra e coral. O espaço ainda é utilizado para atividades agendadas, como palestras,
oficinas, ensaios, reuniões e formaturas.
A Prefeitura do Município de Votuporanga oferece, em todos os eventos, som,
iluminação, e técnicos para operar a aparelhagem que se encontra em ótimo estado de
conservação é totalmente adequada para atender às necessidades técnicas dos eventos que
recebe.
Ainda dois equipamentos particulares de cultura foram listados pela Secretaria de
Cultura e Turismo na Região Central da cidade: o “Museu do Paulo Rapassi” e o “Alpendre
Ateliê”, localizados respectivamente na Vila Marin e no Patrimônio Velho. No entanto, não
foi informado as atividades desenvolvidas nesses espaços, tampouco as formas de acesso.
Seguindo a análise territorial, a Região Norte possui o Centro de Eventos “Helder
Henrique Galera”, onde são realizados, anualmente, dois eventos particulares: o Festival Oba
(evento de turismo particular de grande alcance regional, que será analisado no tema
“Turismo”) e o Festival de Arrancadas.
O Ballet Municipal da Secretaria Cultura e Turismo disponibiliza aulas gratuitas no
Complexo Esportivo Mário Covas, localizado na Região Norte,
Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, são ainda equipamentos de cultura e lazer
localizados na Região Norte: Mata dos Macacos, Praça do Tobogã, Ilha do Pescador,
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Pesqueiro Tambaqui, Horto Florestal. No entanto, a Secretaria não dispôs informações sobre
as atividades desenvolvidas nesses espaços, tampouco as formas de acesso.
Destes equipamentos foram levantadas informações apenas sobre o Horto Florestal,
por meio da SAEV Ambiental. Segundo a autarquia, o equipamento possui grande
diversidade de espécies vegetais e apresenta infraestrutura conservada e com manutenção
permanente. O Local funciona initerruptamente (todos os dias da semana), das 08h00 as
11h00 e das 13h00 às 17h00, ofertando vários serviços à população como: lazer (quiosques,
área para caminhada e parquinho); produção de mudas (para plantio no próprio município
ou para doação ao munícipe); e palestras de educação ambiental realizadas por monitores
da SAEV (vistas agendadas por escolas , entidades e etc.)
Na Região Sul localiza-se o Centro de Educação e Cidadania - CEC, no bairro Sonho
Meu, onde é desenvolvido Projeto Guri, financiado pela Secretaria da Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. As vagas são
limitadas, mas suficiente para atender a demanda segundo a Secretaria de Cultura e Turismo.
Na parceria, a estrutura física é oferecida pela Prefeitura do Município de Votuporanga e os
equipamentos (instrumentos) são oferecidos pelo Estado, que também arca com as
despesas dos professores; a estrutura física e equipamentos estão bem conservados. No
segundo semestre, o polo do projeto será transferido para o CEM “Neyde Tonanni Marão”,
também localizado na Região Sul.
O Ballet Municipal da Secretaria de Esportes e Lazer também oferece aulas na Região
Sul da cidade no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”.
Nas Regiões Oeste e Rural, no Distrito de Simonsen e na Vila Carvalho não foram
identificados equipamentos públicos para oferta de atividades culturais. Também não foi
informado pela Secretaria a existência de atividades culturais nestes recortes que ocorrem
fora de algum equipamento voltado especificamente a este fim.
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Conclusão

A partir das informações fornecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo, pode-se
aferir de maneira geral, portanto, que a disposição dos equipamentos de cultura e lazer no
município não cobre de forma equânime o território municipal. Apesar de ser difícil
identificar a demanda não atendida por cultura e lazer no município, a ausência de
equipamentos voltados a este fim em 4 (quatro) dos 8 (oito) recortes estabelecidos para
essa análise, pode ser considerado um parâmetro para a afirmação de que a política
municipal desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo precisa ser pensada em seus
aspectos territoriais, considerando a expansão dos seus serviços para áreas não atendidas,
medida que facilitaria o acesso da população à cultura e lazer no município.
Ao ser questionada sobre a utilização das Praças do município para a promoção de
eventos culturais como forma de descentralizar a oferta do serviço, a Secretaria afirmou que
já são realizados alguns eventos e sempre com um bom público; no entanto, não informou
quais são foram esses eventos, onde ocorreram e qual foi o público.
Ainda sobre o assunto, a Secretaria afirmou que não existem solicitações específicas
para eventos /atividades pelo território, mas que existe, sim, públicos que não são atendidos,
sendo necessária a construção de novos equipamentos de cultura ou o estabelecimento de
novas parcerias para melhor distribuir as atividades culturais pelo território municipal. Foi
sugerida a construção de uma Casa da Cultura ou revitalização da Estação Ferroviária,
localizada na Região Sul, para este fim.
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4.5.2. Patrimônio histórico
Foi informado pela Secretaria da Cultura e Turismo, a presença no município dos
seguintes patrimônios históricos tombados: Praça Fernando Costa, a Catedral Nossa
Senhora Aparecida, Cartório Eleitoral e Mercado Modelo.
O processo de tombamento de objetos com valor histórico e/ou cultural é realizado
a partir da articulação da Secretaria de Cultura e Turismo com a Secretaria de Planejamento
e o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, Arquitetônico, Cultural,
Turístico e Natural do município.
Foram identificados como objetos que deveriam ser tombados em Votuporanga:
Prédio da antiga Algodoeira, Estação Ferroviária, Casa Vila Nirvana, IBC - Instituto Brasileiro
do Café.

4.5.3. Turismo
Partindo da premissa de que Turismo é um conceito complexo, mas que,
normalmente se refere ao movimento temporário de pessoas para destinos fora de seu local
de residência em busca principalmente de lazer e negócios, a importância dessa atividade
para o Plano Diretor recai, principalmente, sobre os impactos que esse movimento
populacional causa na estrutura urbana e econômica do município que recebe essas
pessoas.
Esses impactos pretendem ser considerados no PDP de modo a aproveitar as
potencialidades econômicas decorrentes desse fluxo, estimulando-o por meio de políticas
que incentivem o turismo no município, de modo a planejar a cidade para receber os turistas
da melhor maneira possível, proporcionando estrutura adequada e mitigando os possíveis
impactos negativos da atividade.
Importante e recente ação foi a inclusão de diretrizes para o Turismo na Lei Orgânica
Municipal, o que até então não existia.
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Após ser oficiado pelo Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o Conselho
Municipal de Turismo - COMTUR, juntamente com técnicos da SECULT, elaborou um texto
contendo diretrizes para análise dos assessores parlamentares da Câmara Municipal. Depois
de algumas discussões e reuniões entre a SECULT, o COMTUR e a Câmara Municipal, foram
incluídas no Capítulo IV, seção V da Emenda à Lei Orgânica nº 78, de 8 de agosto de 2019,
os seguintes artigos que tratam do Turismo.
Art. 159. O Município deverá garantir o desenvolvimento da vocação turística e o
incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, bem como de
divulgação, valorização e preservação do patrimônio histórico, cultural e natural,
assegurando sempre o respeito ao meio ambiente, às paisagens notáveis e à cultura local,
na forma da lei, cabendo-lhe:
I - adotar, por meio de lei, plano integrado e permanente de
desenvolvimento do turismo em seu território, viabilizando a criação de áreas
especiais de interesse turístico;
II - promover a criação de infraestrutura básica necessária para a prática do
turismo, apoiando e realizando investimentos na produção, criação e
qualificação de empreendimentos, equipamentos, instalações e serviços
turísticos; e
III - dar prioridade às áreas e construções de interesse turístico, intensificando
sua limpeza e manutenção e mantendo em boas condições as vias de acesso
às mesmas.
Art. 160. Poderão ser celebrados pelo Município, convênios com entidades
do setor privado para promover a recuperação e a conservação de pontos
turísticos, prédios históricos, obras de arte e outros dispositivos classificados
como de interesse turístico.
Art. 161. O funcionamento de Conselho Municipal para auxiliar na
formulação da política de turismo será garantido, através de lei, pelo
Município.
Art. 162. Deverá ser elaborado pelo Município o Plano Diretor de Turismo
com o objetivo de nortear as ações e o desenvolvimento nesta área.
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Parágrafo único.

O Plano Diretor de Turismo conterá inventário e

diagnóstico turístico, devendo ser atualizado a cada três anos.

Destarte, importante que o PDP contemple as diretrizes incluídas na Lei Orgânica do
Município incentivando o Turismo como fator de desenvolvimento econômico e social.
Nesse sentido, segue a análise da SECULT a respeito das atividades turísticas
desenvolvidas no município, suas localizações e as relações estabelecidas entre o poder
público e privado no desenvolvimento das atividades e seus impactos.
O diagnóstico que se segue foi realizado com base em informações fornecidas pela
SECULT de Votuporanga. Além das informações, a Secretaria também teceu análises que são
expostas de forma indireta no texto que se segue.
Segundo a SECULT de Votuporanga estima-se que Votuporanga receba por ano em
torno de 250 mil turistas (dados do Ministério do Turismo), incrementando na economia do
município cifras consideráveis. Os setores mais beneficiados são os meios de hospedagem,
gastronomia e comércio em geral. Três eventos se destacam no calendário de festividades
do município: Mundo Oba (Carnaval), no mês de fevereiro, Avafest (aeromodelismo), no mês
de setembro e FLIV (Festival Literário de Votuporanga), no mês de outubro.
A vocação de Votuporanga é o Turismo de Eventos, muito pelos eventos que recebe
e por possuir diversos equipamentos preparados para suas realizações, como Concha
Acústica, Centro de Convenções, Centro de Eventos e o Palco do Parque da Cultura, a ser
inaugurado no mês de outubro, por ocasião do 9º Festival Literário de Votuporanga.
Uma vocação que ainda não está sendo explorada no município é a de Turismo Rural
e Cicloturismo, onde a Centenária Estrada Boiadeira serve de rota e atrativo turístico.
A Secretaria da Cultura e Turismo, em conjunto com Conselho Municipal do Turismo
- COMTUR, desenvolve atividades e estratégias para criar, estruturar, desenvolver e divulgar
atividades, projetos e programas de turismo no município e região. Nesse sentido,
Votuporanga faz parte da Região Turística - RT “Maravilhas do Rio Grande”, onde exerce a
Presidência e participa das Câmaras Temáticas, articulando-se com os 13 municípios
participantes no fomento de ações para o desenvolvimento do turismo regional. Nas
características de cada município que compõe a RT “Maravilhas do Rio Grande”,
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Votuporanga fornece a infraestrutura turística necessária, além dos eventos como atrativo
cultural. As rotas criadas pela regionalização passam obrigatoriamente pelo município, que
funciona como “portão de entrada” da região e oferece suporte aos turistas que desfrutam
das águas do Rio Grande.
Os recursos utilizados do convênio do MIT são elaborados e decididos pelo Prefeito
Municipal, com subsídio técnico ofertado pela SECULT e pelo COMTUR, focando no primeiro
momento na sinalização turística e na construção e revitalização dos equipamentos de
eventos, tendo em vista que é o segmento que tem como vocação.
Votuporanga exerce, portanto, importantes ações na região e conta ainda com
participação em duas edições do Salão São Paulo de Turismo. Durante o segundo semestre
de 2019, com o objetivo de valorizar e resgatar a gastronomia local, a RT “Maravilhas do Rio
Grande” promove a ação não competitiva “Roteiro Gastronômico Maravilhas e seus
sabores”, que abrangerá, simultaneamente, todas as cidades que integram o grupo.
O objetivo será selecionar, por meio de votação popular, os estabelecimentos mais
bem avaliados nas 14 cidades que figurarão em um roteiro impresso e online. Em
Votuporanga a parceria abrange a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da
Cultura, e a Associação Comercial de Votuporanga - ACV.
O Turismo é uma das atividades econômicas que mais geram riquezas no mundo e a
gastronomia está entre seus principais atrativos. A gastronomia também é um fator
fundamental na formatação de um “roteiro turístico”, seja ele local ou de âmbito regional,
como na proposta do “Maravilhas e Seus Sabores”.
Segue abaixo informações da SECULT sobre os dois maiores eventos turísticos
recepcionados no município.

4.5.3.1. Festival Literário de Votuporanga - FLIV
Desde 2011, o Festival Literário de Votuporanga - FLIV é um evento multicultural que
reúne diversas atividades ligadas à literatura. O acesso é gratuito. A missão é promover o
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hábito à leitura, incentivando a população, desde a infância, com iniciativas que
democratizem o acesso aos livros e à cultura. O festival tem em sua programação, além de
bate-papos com grandes nomes da literatura nacional, shows, workshops, oficinas, mesas
de debate, capacitação para professores, encontro com autores, sessões de contação de
histórias, espaços voltados para exposição e venda de livros, além de espetáculos de teatro,
dança, música, circo, slam, yoga, slackline, e cultura popular.
Consolidando-se como um dos maiores eventos multiculturais do país, o evento
reúne em nove ou dez dias de programação, diversas atividades inteiramente gratuitas,
ligadas à literatura, às artes e à cultura.
Ao longo de suas oito edições, o FLIV registrou um público de mais de 370 mil
visitantes, com uma frequência média anual de 29.000 pessoas. Com abrangência nacional,
os frequentadores provêm de cerca de 60 municípios, dentre eles: Adamantina, Alvares
Florence, Americana, Américo de Campos, Araçatuba, Araras, Bananal, Carneirinhos,
Campinas, Cardoso, Castilho, Catanduva, Cosmorama, Fernandópolis, General Salgado,
Guarani d´oeste, Ilha Solteira, Iturama-MG, Jales, Jundiaí, Maceió, Meridiano, Mira Estrela,
Mirandópolis, Mirassol, Nhandeara, Olímpia, Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Santa Fé do Sul,
Santa Gertrudes, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo, Tanabi, Tarumã,
Tupã, Valentim Gentil, e Rubineia.
Nos mais de 10 ambientes montados para o FLIV, os visitantes puderam conferir
teatro, dança, contação de histórias, palestras e cinema. Nas rodas de bate-papo, foram
debatidos temas como a importância da leitura para a produção escrita, os novos rumos da
literatura no país, as dificuldades e peculiaridades do processo criativo e o papel do escritor
na contemporaneidade.
A SECULT avalia como importantíssimo o impacto do evento no conjunto das
atividades turísticas desenvolvidas no município, uma vez que ele fomenta a formação de
novos grupos e o fortalecimento da classe artística no município e região.
O balanço econômico do evento (total arrecadado em impostos ou outros meios
menos o total gasto pela prefeitura para sua realização) foi de R$150.000,00 em 2018. Para
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sua realização, a Prefeitura estabeleceu parcerias com empresas e associações do município
e do Estado, além do apoio do Governo do Estado.
Em relação à expectativa futura, a SECULT prevê a consolidação do evento como
festival multicultural e referência em formação de leitores em todo o Estado.

4.5.3.2. Festival OBA
O Evento Mundo Oba é realizado no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”,
localizado na Vicinal Ângelo Commar.
Conhecido nacionalmente, se tornou um Festival de Música que engloba vários ritmos
além daqueles tradicionais do carnaval. Nas últimas edições recebeu em torno de 25 mil
foliões por dia do evento. Esse fluxo de turistas é responsável por um notável aumento do
consumo nos comércios, restaurantes, bares, padarias e farmácias do município, além dos
hotéis, que apresentam ocupação máxima. No entanto, segundo a SECULT, não existe uma
metodologia implantada que consiga medir o incremento na economia do município
decorrente da realização do evento.
Os impactos causados pelo evento no entorno são baixos, o grande gargalo é o
trajeto até ao Centro de Eventos, que cruza a Rodovia Péricles Bellini, com perigo de
acidentes e demora para acessar à festa.
A Prefeitura, como parceira, disponibiliza agentes de trânsito, sinalização e espaço de
realização da festa.

4.5.4. Questões Institucionais
4.5.4.1. Adequação às Competências
Segundo a SECULT, as competências que são atribuídas à Secretaria pela Lei
nº.325/17 estão adequadas.
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Também foi informado que não existem atividades sendo executadas que deveriam
ser realizadas por outra secretaria e/ou órgão, cabendo apenas uma ressalva. Várias
secretarias utilizam os equipamentos públicos gestados pela SECULT para a realização de
atividades e eventos durante todo o ano. Como exemplo, as visitas periódicas de CREAS,
CRAS, CRAM, CCI, vinculados a Secretaria de Assistência Social; atividades agendadas na sala
de cinema, biblioteca e museu pelas unidades da rede municipal de ensino (Secretaria de
Educação), reuniões de formação (Secretaria de Planejamento, Saúde), eventos de
conscientização (Secretaria de Trânsito), além das agendadas pelo Gabinete para divulgação
de conquistas para o município, em forma de coletiva para a imprensa, entidades e
sociedade civil.

4.5.4.2. Instrumentos de Gestão
Segundo a SECULT, todos os setores da Secretaria fazem relatórios mensais das
atividades desenvolvidas. A SECULT não possui Plano Setorial e nem Planilha de
Sistematização para gerenciamento e controle mais preciso e das atividades. No entanto, foi
informado que todos os setores da SECULT elaboram planejamento de metas anual.
Foi informado ainda a realização de reuniões semanais com a equipe, com o intuito
de alinhar as demandas da Secretaria. O Planejamento de Turismo, assim como o de Cultura,
é feito e entregue todo final de ano, destacando as atividades e ações que serão realizadas
no próximo ano.

4.5.4.3. Quadro de Pessoal
Seria importante que a Secretaria pudesse dispor de profissionais especializados em
seus segmentos de atuação, como exemplo, o de Patrimônios e Museus, com expertise na
área. Neste sentido, a quantidade e qualidade se completariam, uma vez que é notada a
necessidade da contratação de pelo menos um técnico no Setor de Museus.
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4.5.4.4. Estrutura administrativa
Sobre os aspectos qualitativos as instalações prediais e dos equipamentos
(computadores, softwares, instrumentos de trabalho, etc.) que compõem a estrutura
administrativa da Secretaria, foi informado que estes atendem à demanda atual.

4.5.4.5. Parcerias
A respeito das parcerias estabelecidas, foi informado que a SECULT trabalha com as
instâncias federal, estadual e se articula com outros municípios na forma de consórcios de
turismo, além de executar ações com diversas secretarias municipais.

4.6. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEEDU
O objetivo desta análise é diagnosticar a distribuição espacial da infraestrutura e
serviços de educação em relação à demanda existente nas diferentes regiões da cidade, a
partir das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga –
SEEDUC.
O mapa anexo 47 ilustra a distribuição dos equipamentos de educação no território
e os mapas anexos 48, 49 e 50 a abrangência das Escolas de Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e Estadual, respectivamente.
A análise está estruturada segundo os níveis de ensino ofertados pelo poder público
municipal: Infantil, dividido entre creches, e pré-escolas; e Fundamental I, que atende
crianças a partir dos 6 anos de idade.
A rede de Ensino Infantil, formadas pelos Centros Municipais de Educação Infantil –
CEMEIs, é composta por Creches, que que atendem crianças de 0 a 3 anos e Pré-escolas,
que atendem alunos de 4 e 5 anos. A maioria dos equipamentos oferecem os dois níveis de
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ensino, com exceção de dois que funcionam apenas como Creche (CEMEI "Prof.ª VANIA
CLAUDIA GUERCHE GRUND"- Região Norte e CEMEI " Prof. VALTER PERESI" – Região Leste)
e um que funciona apenas com pré-escola (EMEI "ALBERTO FERREIRA LOPES" – Região
Leste).
Sobre o Ensino Infantil, é importante ressalvar que matrícula de crianças até os três
anos em creches não é obrigatória aos pais, no entanto, o poder público municipal, primeiro
responsável entre os entes federativos pela oferta do Ensino Infantil, é obrigado a ofertar as
vagas. Já a matrícula de crianças em pré-escolas, a partir dos quatro anos, é obrigação dos
pais, ficando o poder municipal também responsável por essa oferta.
A rede de Ensino Fundamental, de responsabilidade do poder municipal, é composta
por Centros de Educação Municipal – CEMs, que oferecem exclusivamente a etapa Ensino
Fundamental I, que vai do 1º ao 5º ano. Observa-se apenas uma exceção em relação ao CEM
“Orozimbo Furtado Filho”, localizada no Distrito de Simonsen, que também oferece o Ensino
Fundamental II, que vai do 6º ao 9º ano.

4.6.1. Aspectos Territoriais
Região Norte

Dos cinco equipamentos públicos localizados na região voltados à educação infantil,
todos oferecem vagas para a primeira etapa, as creches, que atendem crianças de 0 a3 anos
de idade. Todas as creches, por sua vez, apresentam lista de demanda (espera) em todos os
níveis, exceto no Maternal II, onde duas escolas possuem vagas disponíveis, como pode ser
observado na tabela abaixo.
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Tabela 59. Oferta e demanda por vagas em creches- Região Norte. 1º Semestre de 2019
Berçário I
VO VD

Berçário II
VO VD

LD
LD
CEMEI "AMÉLIA LUCINDA DE
JESUS"
12
0
8
16
0
9
CEMEI "Prof.ª ELZA MARIA DE
SOUZA FAVA FIGUEIRA"
18
0
18
40
0
13
CEMEI
"Prof.ª
MARIA
AP.
BARBOSA TERRUEL"
6
0
10
24
0
6
CEMEI "Prof.ª MARIA LYGIA
BERTONCINI LEITE"
12
0
12
32
0
10
CEMEI "Prof.ª VANIA CLAUDIA
GUERCHE GRUND"
6
0
4
16
0
3
Totais
54
0
52
128 0
41
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis; LD - Lista de Demanda

Maternal I
VO VD LD

Maternal II
VO VD LD

30

0

1

40

0

0

45

0

4

60

0

3

30

0

4

40

0

2

45

0

2

60

4

0

15
165

0
0

0
11

20
220

6
10

0
5

Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

Cabe ressaltar que as crianças da lista de demanda (109) não estão, necessariamente,
deixando de serem atendidas pelo serviço. Ocorre casos de crianças que, mesmo sendo
atendidas em alguma escola, compõem a lista de demanda de outra escola, devido a
preferência dos pais. Outras os pais ficam aguardando a vaga em escola de preferência ao
invés de matricular na escola disponível, como por exemplo existe 4 vagas disponíveis na
CEMEI "Prof.ª MARIA LYGIA BERTONCINI LEITE"CEMEI e 6 vagas na"Prof.ª VANIA CLAUDIA
GUERCHE GRUND", totalizando 10 vagas disponíveis, no entanto existe 5 crianças na lista
de espera aguardando vaga para outra escola.
A qualidade do serviço ofertado, a possibilidade de se inscrever na lista de espera em
mais de uma escola, e sobretudo a facilidade ao acesso (proximidade da residência, conexão
por linhas de ônibus) justificam essa situação. Esse fato pode ser explicado pela localização
desses equipamentos, mais centralizados que os demais dentro da região, eles podem ser
acessados por um número maior de famílias.
Chama a atenção também na apresentação desses números, o fato de que a maior
demanda não atendida em quase todas escolas é para o Berçário I, o primeiro nível das
creches que atende crianças de 0 a 12 meses2. Essa demanda decai nos níveis posteriores
(Berçário II, Maternal I e Maternal II). Isso decorre da menor oferta de vagas no primeiro
nível (Berçário I) que os demais, considerando o disposto na Resolução nº 01/10, de 21 de
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outubro de 2010, artigo 1º, inciso I, alínea a), que normatiza o número de alunos por turma,
sendo até 6 alunos para Berçário I, ou seja, essa modalidade requer maior número de
educador por turma. Do total de vagas em creches na região, apenas 9,5% era para este
primeiro nível no primeiro semestre de 2019. A oferta de vagas aumenta nos níveis
posteriores e, consequentemente, a demanda não atendida diminui.
Abaixo, segue a análise da SEEDUC sobre a lista de demanda de cada escola da região,
ressaltando-se o fato de que a preferência de atendimento nas creches é para famílias em
que os pais trabalham:
• CEMEI "AMÉLIA LUCINDA DE JESUS" - A lista de demanda é formada por alguns
pais que não possuem trabalho, também ocorre do responsável solicitar a vaga e
não efetuar a matrícula. A procura de vagas é considerada normal, por atender pais
que moram no bairro.
• CEMEI "PROFª ELZA MARIA DE SOUZA FAVA FIGUEIRA" - Os pais qualificam este
CEMEI como um dos melhores de Votuporanga, a composição da fila de demanda
é formada por pais que preferem aguardar a ingressar neste CEMEI, mesmo
havendo CEMEIs próximos a sua residência. A procura de vagas é considerada
grande, devido a atender pais que moram no bairro e em bairros próximo ao CEMEI
e, também, por ser rota de trabalho.
• CEMEI "Prof.ª MARIA AP. BARBOSA TERRUEL" - A lista de demanda é formada por
alguns pais que não possuem trabalho, também compõe a fila de demanda os pais
que residem próximos ao Pró – povo e preferem este CEMEI ao invés de
permanecer no CEMEI Amelia. A procura de vagas é considerada grande, devido a
atender pais que moram no bairro e em bairros próximos ao CEMEI.
• CEMEI "Prof.ª MARIA LYGIA BERTONCINI LEITE" - A fila de espera é formada por
alguns pais que não possuem trabalho, a procura de vagas é considerada grande,
devido a atender pais que moram no bairro e em bairros próximos ao CEMEI.
• CEMEI "Prof.ª VANIA CLAUDIA GUERCHE GRUND" - A fila de espera é formada por
pais que residem no bairro, e também em bairros próximos ao CEMEI, a demanda
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é considerada menor que em outros devido apenas pais que moram no bairro
Jardim Itália e bairros próximos terem preferência do CEMEI. Esta é a única escola
da região que funciona apenas como Creche. Apesar da menor lista de demanda
(apenas 7 crianças na fila) entre as escolas de Ensino Infantil da Região Norte, esta
é a única com possibilidade de expansão do seu espaço físico. Diante da lista de
demanda expressiva por vagas em creches na região, 109 no total, essa
possibilidade pode nortear alguma política que vise suprimir esse déficit, desde
que seu acesso seja facilitado, uma vez que o equipamento se localiza no extremo
norte da cidade.
Já em relação às vagas destinadas à pré-escola, a situação é diferente na região (assim
como no município, como será demonstrado ao longo deste item). Não existem listas de
demanda por matrículas em nenhuma escola, como pode ser observado na tabela abaixo.
Tabela 60. Oferta e demanda por vagas em pré-escolas - Região Norte. 1º Sem. de 2019
Pré-Escola I

Escola
VO
CEMEI "AMÉLIA LUCINDA DE JESUS"
50
CEMEI "PROFª ELZA MARIA DE SOUZA
75
FAVA FIGUEIRA"
CEMEI
"PROFª
MARIA
APARECIDA
50
BARBOSA TERRUEL"
CEMEI "PROFª MARIA LYGIA BERTONCINI
75
LEITE"
Totais
250
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

Pré-Escola II

VD
8

% de Vagas
não
ocupadas
VO
16,0
50

VD
9

% Vagas
não
ocupadas
18,0

0

0,0

100

23

23,0

1

2,0

50

0

0,0

1

1,3

100

14

14,0

10

4,0%

300

46

15,3%

São 550 vagas ofertadas e 494 ocupadas, ou 89,8% do total. O ensino básico tornouse obrigatório, a partir de 2013, para crianças a partir dos 4 anos (art. 4º da Lei Nº 12.796).
A pré-escola passou a ser, então, etapa obrigatória da educação básica. Portanto, na
existência de uma escola saturada (sem oferta de vagas disponíveis), como é o caso da
CEMEI "Prof.ª “Elza Maria De Souza Fava Figueira" toda procura é encaminhada para a
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segunda escola mais próxima do aluno, já que o poder público é obrigado oferecer vagas
na escola de educação infantil mais próxima à residência de toda criança a partir dos quatro
anos de idade, bem como, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula (art. 6º da
Lei Nº 12.796).
Assim como observado em relação às creches, a procura maior é para os primeiros
níveis, Pré - I neste caso, onde as escolas trabalham próximo à sua capacidade máxima:
apenas 10 vagas disponíveis, ou 4% do total de vagas ofertadas. Já no Pré II, o número de
vagas não ocupadas é maior, 46 vagas disponíveis ou 15,3% do total de vagas ofertadas.
Em relação ao Ensino Fundamental I, três escolas oferecem essa etapa do ensino
básico na Região Norte: CEM “Prof. BENEDITO ISRAEL DUARTE’’; CEM “Prof.ª MARIA
MARTINS E LOURENÇO”; CEM “Prof. VALDIR GONÇALVES DE LIMA”. Assim como em relação
às pré-escolas, também não se observa listas de demanda por matrículas em nenhuma
escola de Ensino Fundamental I da região (tabela 61).
Tabela 61. Oferta e demanda por vagas no Ensino Fundamental I - Região Norte 1º Semestre
de 2019
Escola
CEM “Prof. BENEDITO ISRAEL DUARTE’
CEM “Prof.ª MARIA MARTINS E LOURENÇO
CEM “Prof. VALDIR GONÇALVES DE LIMA”
Totais
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

VO

VD

% Vagas não
ocupadas

580
445
395
1420

91
89
42
222

15,7
20,0
10,6
15,6

Em relação ao total de vagas ofertadas, 84,4% estão preenchidas, o que garante certa
capacidade de absorção de eventuais novas demanda às escolas de ensino fundamental da
região.
Segundo a SEEDUC, a única escola com possibilidade de expansão do espaço físico é
a CEM "PROF. VALDIR GONÇALVES DE LIMA". Esta também é a que oferta menos vagas e
atua mais próximo de sua capacidade máxima de operação. No entanto, diante do cenário
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atual de oferta e demanda por ensino fundamental na região, a expansão não se mostra
imperiosa.
Na Região Norte, apenas 12 alunos utilizam transporte escolar para acessarem as
escolas da rede municipal. Outros tipos de deslocamentos praticados pelos pais que não
utilizam transporte escolar são meios próprios de transporte (Carro, Moto, Bicicleta) e Vans
particulares.
Foi informado pela SEEDUC que as escolas analisadas não são acessadas por crianças
residentes de outras regiões da cidade, ficando seu público restrito à própria região norte.
Pode-se aferir, portanto, que o deslocamento para o acesso às escolas não gera
impactos consideráveis na mobilidade urbana do município como um todo. Contudo, o
acesso às Creches é uma questão que merece atenção devido à quantidade de crianças na
lista de demanda, o que pode ser identificado como um sintoma de problemas associados
à mobilidade dentro da própria região, que implica em dificuldade de acesso aos
equipamentos que oferecem o serviço.
Em relação à infraestrutura das escolas, a SEEDUC informou que de maneira geral as
Unidades Escolares da região norte possuem acessibilidade e conforto ambiental
satisfatório; sendo a manutenção do prédio escolar realizada periodicamente de acordo com
a necessidade apresentada.
Entre as escolas analisadas, sua maioria possui salas de leitura, mas somente duas
dispõe de biblioteca. Também somente 4, das 8 escolas, utilizam-se da quadra.

Região Sul

As quatro CEMEIs localizadas na região oferecem as duas etapas da educação infantil:
Creche e Pré-escola. Nas creches, são ofertadas 457 vagas, das quais 442 estão ocupadas,
ou 96,4% do total, com lista de espera de 135 crianças, sendo a maior demanda (47,4%) por
Berçário I (tabela 62).
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Tabela 62. Oferta e demanda por vagas em creches- Região Sul. 1º Semestre de 2019
Berçário I
VO VD LD
12 0
18

Berçário II
Maternal I
VO VD LD VO VD LD
32
0
8
45
0
6

Maternal II
VO VD LD
60
5
0

CEMEI "DR. ABÍLIO CALILE"
CEMEI "PROF. FLORIANO
MARZOCHI"
6

0

13

16

0

8

30

0

2

36

2

0

CEMEI "JOSÉ
SOBRINHO"

0

15

24

0

9

30

0

10

60

8

0

9
27

40
0
196 15

MODESTO
6

CEMEI "Prof.ª MERCEDES
FERNANDES LIMA"
6
0
18
24
0
11 30
0
Totais
30 0
64
96
0
36 135 0
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis; LD - Lista de Demanda
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

8
8

As vagas disponíveis são, somente, para o Maternal II. Três escolas possuem vagas
disponíveis neste nível, no entanto, observa-se lista de demanda na CEMEI "Prof.ª
MERCEDES FERNANDES LIMA", que poderia ser absorvida pelas outras escolas. Isso pode
ser um indicativo da preferência das famílias da região Sul por essa escola em decorrência
de sua localização, já que ela fica centralizada dentro da região e sua conexão com as
adjacências do centro é facilitada pela Avenida Anita Costa.
Abaixo, segue a análise da SEEDUC sobre a lista de demanda de cada escola da região.
• CEMEI "DR. ABÍLIO CALILE" - Os pais que compõe a lista de demanda são pais que
não possuem condições de levar a outros CEMEIs, por isso preferem aguardar a
vaga próxima a residência e, também, a lista de espera é considerada acima do
normal por atender uma região que não possuem CEMEIs próximas.
• CEMEI "PROF. FLORIANO MARZOCHI" - A lista de demanda é formada por alguns
pais que não possuem trabalho, também ocorre do responsável solicitar a vaga e
não efetuar a matrícula, existe preferência deste CEMEI em relação ao CEMEI
MODESTO que está localizado a 500m deste. A procura de vagas é considerada
grande, devido a atender pais que moram no bairro e em bairros próximos ao
CEMEI. Destaca-se como necessária e urgente a reforma e manutenção do prédio
desta unidade escolar.
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• CEMEI "JOSÉ MODESTO SOBRINHO" - A lista de demanda é formada por alguns
pais que não possuem trabalho, também ocorre do responsável solicitar a vaga e
não efetuar a matrícula existe recusa aparente deste CEMEI por causa de sua
localização. A procura de vagas é considerada grande, devido a atender pais que
moram no bairro e em bairros próximos ao CEMEI.
• CEMEI "Prof.ª MERCEDES FERNANDES LIMA" - Os pais qualificam este CEMEI como
um dos melhores do Setor, a composição da fila de demanda é formada por pais
que preferem aguardar para ingressar neste CEMEI. A fila de demanda deste CEMEI
também é acima de outros por ser o único equipamento local deste tipo. Esta é a
única unidade que se encontra em obras destinada à expansão do espaço físico,
apesar de todas as demais unidades apresentarem espaço em seus lotes que
comportariam expansão do prédio. No entanto, apesar da obra possivelmente
aumentar a oferta de vagas na região e, consequentemente, diminuir a lista de
demanda, a SEEDUC propõe a construção de um novo CEMEI no intervalo de
aproximadamente 2,5 km entre esta unidade e a CEMEI "Dr. Abílio Calile" para
atender a demanda de creche e pré-escola daquela região.

Quanto às vagas destinadas à pré-escola nas escolas da rede municipal presentes na
região sul, não é identificada lista de demanda. Das 550 vagas ofertadas, 525 são ocupadas,
ou 95,4%, como pode ser observado na tabela 63.
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Tabela 63. Oferta e demanda por vagas em pré-escolas - Região Sul. 1º Semestre de 2019

Escola

VO
100
50
75

CEMEI "DR. ABÍLIO CALILE"
CEMEI "PROF. FLORIANO MARZOCHI"
CEMEI "JOSÉ MODESTO SOBRINHO"
CEMEI "Prof.ª MERCEDES FERNANDES
75
LIMA"
Totais
300
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis

Pré-Escola I
% Vagas não
VD
ocupadas
7
1,21
2
4,00
5
6,67

VO
75
50
50

Pré-Escola II
% Vagas não
VD ocupadas
0
0,00
3
6,00
1
2,00

2

2,67

75

5

6,67

16

5,33%

250

9

3,60%

Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC
Apenas o CEMEI "DR. ABÍLIO CALILE" não apresenta vagas disponíveis em um dos
níveis (Pré - II). Devido sua localização, a escola atende quantidade expressiva de alunos da
região Leste, uma vez que sua conexão viária é mais viável com a região do que com o
restante da própria região sul.
Para o Ensino Fundamental I, a região sul possui três escolas. No total, são 1.355 vagas
ofertadas e 1.137 ocupadas, ou 83,9%. (tabela 64)
Tabela 64. Oferta e demanda por vagas no Ensino Fundamental I - Sul 1º Semestre de 2019
Escola
CEM “Prof.ª ANITA LIÉVANA DE CAMARGO”
CEM “Prof.ª IRMA PANSANI MARIN”
CEM “PROFª NEYDE TONANNI MARÃO”
Totais
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

VO

VD

495
390
470
1355

56
73
89
218

%
Vagas
ocupadas
9,66
18,72
18,94
16,09

não

A escola CEM. "Prof.ª ANITA LIÉVANA DE CAMARGO", apesar de localizar-se na região
sul, atente quantidade expressiva de alunos da região leste por se localizar na divisa entre
as duas regiões. É também, provavelmente por este fato, a unidade que apresenta menos
vagas disponíveis, trabalhando mais próximo da sua capacidade limite que as outras duas
unidades.
A maior parte do atendimento à demanda residente na região rural de Votuporanga
é realizado nas escolas municipais localizadas na região sul. O Transporte Rural é responsável
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pela condução de 84 alunos da zona rural (embarque em pontos próximos ao sítio onde o
aluno reside) até as escolas. Deste total, 24 (vinte e quatro) são encaminhados aos CEMEIs e
60 aos CEMs.
Não foi informado pela SEEDUC dificuldades de acesso à região rural, ou problemas
de mobilidade urbana causado pelo transporte dos alunos. Também não foi identificada a
utilização de transporte escolar urbano pelos alunos que acessam as escolas da região. Os
deslocamentos praticados pelos pais para cessar a escola são meios próprios de transporte
(Carro, Moto, Bicicleta) e Vans particulares.
Em relação a infraestrutura das escolas analisadas, foi informado que todas as escolas
da região sul possuem acessibilidade e conforto ambiental satisfatório, com exceção da
CEMEI “Profº FLORIANO MARZOCHI” que necessita de reforma e manutenção.
Das sete unidades analisadas, somente duas dispõe de serviços de biblioteca.
Somente uma das quatro escolas da Educação Infantil possuem quadra. Já as Escolas do
Ensino Fundamental todas possuem quadra.

Região Leste

Foram identificadas na região, quatro as unidades escolares que oferecem vagas para
o ensino infantil, sendo que duas oferecem serviços de creche e pré-escola, uma
exclusivamente creche (CEMEI "Prof. VALTER PERESI"), e uma exclusiva pré-escola (EMEI
"ALBERTO FERREIRA LOPES").
Nas creches, o cenário não é muito diferente da realidade observada nas duas regiões
até aqui analisadas. São 368 vagas ofertas e 351 ocupadas, ou 95,3% do total. Conforme a
tabela 65, todas as vagas disponíveis são, somente, para o Maternal II. Essas vagas estão em
duas unidades, enquanto uma trabalha em sua capacidade máxima neste nível sem
apresentar, no entanto, lista de demanda.
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Tabela 65. Oferta e demanda por vagas em creches- Região Leste. 1º Semestre de 2019
Berçário I
VO VD LD
CEMEI "ANA FERREIRA DOS
SANTOS"
4
CEMEI
"PROFª
ARACY
PANAZZOLO DE MATTOS"
13

Berçário II
Maternal I
VO VD LD VO VD LD

Maternal II
VO VD LD

0

5

8

0

5

15

0

4

40

13

0

0

10

24

0

6

30

0

3

40

0

0

10
17

80
4
160 17

CEMEI
"PROF.
VALTER
PERESI"
6
0
16
48
0
7
60
0
Totais
23 0
31
80
0
18 105 0
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis; LD - Lista de Demanda
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

0
0

Abaixo, segue a análise da SEDUC sobre a lista de demanda de cada escola da região,
ressaltando-se o fato de que a preferência de atendimento nas creches é para famílias em
que os pais trabalham:
• CEMEI "ANA FERREIRA DOS SANTOS" - Existe uma fila de demanda menor, devido
apenas os pais que residem no bairro terem preferência deste CEMEI, a lista de
demanda é formada por alguns pais que não possuem trabalho, também ocorre
do responsável solicitar a vaga e não efetuar a matrícula. A turma do Berçário I
comporta apenas quatro crianças devido ao espaço físico da unidade.
• CEMEI "Prof.ª ARACY PANAZZOLO DE MATTOS" - A lista de demanda é formada
por pais que tem preferência deste CEMEI e também por pais que utilizam como
rota de trabalho devido sua localização. A procura de vagas é considerada grande,
devido a atender pais que moram no bairro e em bairros próximo ao CEMEI e,
também ser rota de trabalho.
• CEMEI "PROF. VALTER PERESI" - Os pais qualificam este CEMEI como um dos
melhores de Votuporanga, a composição da fila de demanda é formada por pais
que preferem aguardar para ingressar neste CEMEI, mesmo havendo CEMEIs
próximos a sua residência, e compreendem que a demanda no CEMEI Peresi é
acima do considerado normal devido a atender alguns pais que residem em outras
regiões (principalmente região oeste) e a utilizam como rota de trabalho devido
sua localização. Essa realidade decorre, provavelmente, da localização da unidade,
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que fica próxima à Avenida José Marão Filho. Por se tratar de uma marginal da
rodovia Euclides da Cunha, seu acesso a famílias da região oeste é facilitado.

Em relação às vagas destinadas a pré-escola, três unidades ofertam o serviço na
região. No total são 250 vagas ofertadas, destas 227 estão ocupadas, ou 90,8% do total
(tabela 66).
Tabela 66. Oferta e demanda por vagas em pré-escolas - Região Leste. 1º Semestre de 2019
Pré-Escola I
Escolas
EMEI "ALBERTO FERREIRA LOPES"
CEMEI "ANA FERREIRA DOS SANTOS"
CEMEI "PROFª ARACY PANAZZOLO DE MATTOS"
Totais
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

VO

VD

50
25
50
125

1
8
7
16

Pré-Escola II
% Vagas
% Vagas
não
VO VD não
ocupadas
ocupadas
2,00
50
1
2,00
32,00
25
6
24,00
14,00
50
0
0,00
12,80%
125 7
5,60%

Não existe lista de demanda nas unidades de pré-escola da região sul. Apenas o
CEMEI "Prof.ª ARACY PANAZZOLO DE MATTOS" apresenta saturação em relação ao Pré – II,
as famílias que procuram a unidade são encaminhadas para aquela mais próxima de sua
residência.
Quanto as unidades de Ensino Fundamental I, as duas escolas existentes não
apresentam lista demanda e ambas absorveriam maior demanda, uma vez que das 505
vagas ofertadas, somente 463, ou 91,6% estão ocupadas.
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Tabela 67. Oferta e demanda por vagas no Ensino Fundamental I - Leste 1º Semestre de
2019
Escola

VO

CEM “PROFº GEYNER RODRIGUES”
CEM “PROFª MARIA IZABEL MARTINS DE OLIVEIRA” (MIMO)

140 30
365 12

%
Vagas
ocupadas
21,43
3,29

Totais

505 42

8,3%

VD

não

VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

Não foi identificada a utilização de transporte escolar urbano pelos alunos que
acessam as escolas da região leste. Os deslocamentos praticados pelos pais para acessar a
escola são meios próprios de transporte (Carro, Moto, Bicicleta) e Vans particulares.
Segundo a SEEDUC, todas as Unidades Escolares da região Leste possuem conforto
ambiental satisfatório. No entanto, foi relatado que todas as CEMEIs (escolas de ensino
infantil) necessitam de adaptações voltada à acessibilidade.
Somente duas Unidades Escolares da região dispõe de serviços de biblioteca. Em
relação às quadras, todos os CEMs possuem esta estrutura, enquanto somente um dos
CEMEIs, ainda, não tem quadra.

Região Oeste

As quatro CEMEIs localizadas na região oferecem as duas etapas da educação infantil,
Creche e Pré-escola. Nas creches, 445 vagas são ofertadas e 444 ocupadas, praticamente
100% do total. Existe apenas uma vaga disponível no nível Maternal II no CEMEI "LUIZA
GIACOMINI". Em todos os níveis de todas as demais creches observa-se a existência de lista
de demanda (tabela 68).
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Tabela 68. Oferta e demanda por vagas em creches- Região Oeste. 1º Semestre de 2019
Berçário I
Berçário II
VO VD LD VO VD LD
CEMEI "Prof.ª HELENA BUZATO
6
RIGO"
CEMEI "LUIZA GIACOMINI"
6
CEMEI "Prof.ª OROZÍLIA
CARMO FERREIRA"

DO

6

Maternal I
Maternal II
VO VD LD VO VD LD

0

14

24

0

14

45

0

4

40

0

4

0

5

16

0

0

30

0

1

40

1

0

0

17

24

0

5

45

0

2

40

0

3

4
11

40
0
160 1

CEMEI "TEREZINHA GUERRA"
6
0
18 32 0
6
45
0
Totais
24 0
54 96 0
25 165 0
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis; LD - Lista de Demanda
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

9
16

Abaixo, segue a análise da SEDUC sobre a lista de demanda de cada escola da região,
ressaltando-se o fato de que a preferência de atendimento nas creches é para famílias em
que os pais trabalham:
• CEMEI "Prof.ª HELENA BUZATO RIGO" - Os pais qualificam este CEMEI como um
dos melhores de Votuporanga, a composição da fila de demanda é formada por
pais que preferem aguardar para ingressar neste CEMEI, mesmo havendo CEMEIs
próximos a sua residência, também compõe a fila de demanda muitas famílias que
residem na região sul e preferem a CEMEI pela sua localização ser rota de trabalho.
• CEMEI "LUIZA GIACOMINI" - Existe uma fila de demanda que é menor devido
apenas os pais que residem no bairro terem preferência deste CEMEI, porém
alguns pais que residente no bairro Belo Horizonte aceitam este CEMEI, pois citam
ter uma estrada que facilita a ida a este CEMEI, porém outros negam a
possibilidade de transporte por este caminho e acham o CEMEI distante de sua
residência.
• CEMEI "Prof.ª OROZÍLIA DO CARMO FERREIRA" - Existe preferência específica dos
pais que residem nos bairros Belo Horizonte e Boa Vista neste CEMEI, citando sua
localização como rota de trabalho, pois localiza-se na saída e entrada destes
bairros. A procura de vagas é considerada grande, devido a atender pais que
moram no bairro e em bairros próximo ao CEMEI e, também por receber pais de
outras cidades que mudam para essa região.
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• CEMEI "TEREZINHA GUERRA" - Existe preferência específica dos pais que residem
nos bairros Belo Horizonte e Boa Vista neste CEMEI, citando estar na rota de
trabalho, existe ainda uma pequena quantidade de pais que não trabalham. A
procura de vagas é considerada grande, devido a atender pais que moram no
bairro e em bairros próximo ao CEMEI e, também por receber pais de outras
cidades que mudam para essa região.

Em relação às vagas ofertadas para a pré-escolas, conforme a tabela 69, nas quatro
escolas existe no total 500 vagas ofertadas, destas 475 estão ocupadas, ou 95% do total.
Tabela 69. Oferta e demanda por vagas em pré-escolas - Região Oeste. 1º Semestre de 2019
Pré-Escola I
Escola
CEMEI "Prof.ª HELENA BUZATO RIGO"
CEMEI "LUIZA GIACOMINI"
CEMEI "Prof.ª OROZÍLIA DO CARMO FERREIRA"
CEMEI "TEREZINHA GUERRA"
Totais
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

VO

VD

75
50
50
75
250

0
14
3
1
18

Pré-Escola II
% Vagas
% Vagas
não
VO VD não
ocupadas
ocupadas
0,00
75
0
0,00
28,00
50
7
14,00
6,00
50
0
0,00
1,33
75
0
0,00
7,20%
250 7
2,80%

Com exceção da CEMEI "LUIZA GIACOMINI", provavelmente devido sua localização
de difícil acesso, todas as demais unidades operam em sua capacidade máxima, sem
capacidade de absorção de novas demandas.
O CEMEI "TEREZINHA GUERRA" e CEMEI "Prof.ª OROZÍLIA DO CARMO FERREIRA"
atendem um número considerável de alunos que residem nos bairros Belo Horizonte, Vida
Nova e Boa Vista e utilizam o transporte escolar.
Já as duas unidades responsáveis pelo Ensino Fundamental I na região, ofertam 890
vagas, das quais 805 estão ocupadas, ou 90,4% do total (tabela 70).
Tabela 70. Oferta e demanda por vagas no Ensino Fundamental I - Oeste 1º Semestre de
2019
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Escola
CEM “Prof. FAUSTINO PEDROSO”
CEM “Prof.ª CLARY BRANDÃO BERTONCINI”
Totais
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

VO

VD

535
355
890

46
39
85

% Vagas não
ocupadas
7,93
10,99
9,55%

A escola CEM "PROF. FAUSTINO PEDROSO" localizada muito próxima a região central,
atente uma quantidade expressiva de alunos da região Leste.
Diariamente, 300 alunos são transportados pelo Transporte Urbano Escolar para as
seis escolas municipais da região. Destes, 58 tem como destino as escolas de ensino infantil
(CEMEIs), e o restante, ou seja, 242, as escolas de ensino fundamental. O CEM “Prof.ª CLARY
BRANDÃO BERTONCINI” é o que mais atende a este público, vindo principalmente dos
bairros Belo Horizonte, Vida Nova, Boa Vista, Carobeiras, Monte Verde e Noroeste.
As escolas da região também recebem alunos da região rural. O Transporte Rural
Escolar é responsável pela condução de 23 alunos, sendo dois para os CEMEIs e 21 para
CEM “Prof. FAUSTINO PEDROSO”.
Outros tipos de deslocamentos praticados pelos pais que não utilizam transporte
escolar são meios próprios de transporte (Carro, Moto, Bicicleta) e Vans particulares.
Segundo a SEEDUC, existe a necessidade da construção de uma nova escola de ensino
fundamental (CEM) na região para atender a demanda principalmente dos bairros Belo
Horizonte, Vida Nova e Boa Vista. Tendo em vista o longo percurso de deslocamento
praticado diariamente pelos alunos para acessarem as escolas já existentes na região.
Das seis escolas municipais da região oeste, somente duas dispõe de serviços de
biblioteca. Nenhuma das escolas da Educação Infantil possuem quadra, entretanto todas do
Ensino Fundamental I possuem.
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Região Central

No centro da cidade, apenas uma escola da rede municipal foi identificada. Esta
unidade oferece 535 vagas para o ensino fundamental I, das quais 465 estão ocupadas, ou
86,9% do total (tabela 71).
Tabela 71. Oferta e demanda por vagas no Ensino Fundamental I - Centro 1º Semestre de
2019
Escola
VO
CEM “DEPUTADO NARCISO PIERONI”
535
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

VD
70

% Vagas não ocupadas
13,1%

Devido sua localização, a escola atente quantidade expressiva de alunos da região
Sul, Leste e Oeste do município. Não foi identificada a utilização de transporte escolar
urbano pelos alunos que acessam as escolas da região central. Os deslocamentos praticados
pelos pais para acessar a escola são meios próprios de transporte (Carro, Moto, Bicicleta) e
Vans particulares.
Entre as unidades da rede municipal, esta é a única que oferta a modalidade de Ensino
de Jovens e Adultos – EJA para o Ensino Fundamental I, com vagas para turmas do 1º ao 5º
ano. Segundo a SEEDUC, a demanda manifesta (que é bastante reduzida) é totalmente
atendida.
Quanto a infraestrutura, pode-se afirmar que o espaço físico e recursos pedagógicos
estão sendo disponibilizados satisfatoriamente. Vale ressaltar que neste momento a EJA não
possui parceria com outras instituições. A unidade possui acessibilidade e conforto
ambiental satisfatório.
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Distrito de Simonsen

No Distrito de Simonsen, foram identificadas duas escolas da rede municipal, sendo
uma responsável pela oferta de ensino infantil (creche e pré-escola) e uma responsável pela
oferta de ensino fundamental I e II.
Em relação à creche, o CEMEI opera com lista de demanda apenas no primeiro nível
(Berçário I), pelo fato de não ofertar vagas. Enquanto as salas da pré-escola operam, em
média, com 20% de vagas disponíveis em relação ao total ofertado, como pode ser
observado nas tabelas 72 e Tabela 73.
Tabela 72. Oferta e demanda por vagas em creches- Simonsen. 1º Semestre de 2019
Berçário I
VO VD

Berçário II
Maternal I
VO VD LD VO VD LD

LD
CEMEI "BENEDITA ALVES DE
OLIVEIRA"
NI 0
5
8
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

0

0

15

11

0

Maternal II
VO VD LD
20

5

0

Em relação à pré-escola, são ofertadas 50 vagas, das quais 40 estão ocupadas, ou
80%.
Tabela 73. Oferta e demanda por vagas na pré-escola - Simonsen. 1º Semestre de 2019
Pré-Escola I

Pré-Escola II
% Vagas
% Vagas
Escola
VO
VD
não
VO
VD
não
ocupadas
ocupadas
CEMEI "BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA" 25
6
24,0
25
4
16,0
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis; Lista de Demanda: não existente para esta escola
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

Apesar da pequena lista de demanda para a creche, a SEEDUC identificou a
necessidade de ampliação do espaço físico da CEMEI “BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA”
devido a demanda atual.
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Em relação ao ensino fundamental, cabe ressaltar que o CEM “Prof. OROZIMBO
FURTADO FILHO” é a única escola municipal que oferece, além do Ensino Fundamental I,
também o Ensino Fundamental II. Conforme a tabela 74, no total são 260 vagas ofertadas
nos dois níveis, destas, pouco mais da metade está ocupada (52,7%), o que demostra que a
unidade tem capacidade de atender muito mais do que o Distrito demanda. Ou seja, caso
haja crescimento da população do Distrito de Simonsen a oferta de ensino fundamental não
sofrerá impacto significativo.
Tabela 74. Oferta e demanda por vagas no Ensino Fundamental - Simonsen. 1º Semestre de
2019

Escola

Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
% Vagas
% Vagas
não
não
VO
VD
ocupadas VO
VD
ocupadas

CEM “Prof. OROZIMBO FURTADO
FILHO”
140
72
51,4
120
65
54,1
VO - Vagas Ofertadas; VD - Vagas Disponíveis; Lista de Demanda: não existente para esta escola
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

As duas unidades também atendem à demanda residente na região rural do
município. O Transporte Rural Escolar conduz 29 alunos às escolas do Distrito, sendo que a
maioria, (27 alunos) têm como destino CEM “Prof. OROZIMBO FURTADO FILHO”.
As unidades possuem acessibilidade e conforto ambiental satisfatório. O CEMEI,
apesar de ser de ensino infantil, possui uma sala multimídia e, ainda, conta com três
computadores com acesso à internet para os funcionários da unidade.

Conclusão

De maneira geral, pode-se afirmar que a rede municipal de ensino consegue atender
satisfatoriamente à demanda existente para as etapas da educação básica cujas matrículas,
por parte dos pais das crianças, é compulsória. Já em relação à fase da educação infantil
isenta de compulsoriedade, o município não consegue atender a toda demanda manifesta,
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sobretudo em seu primeiro nível: Berçário I. A situação melhora nos níveis posteriores até
chegar no último, Maternal II, onde a oferta de vagas global é maior que a lista de demanda,
que só existe, portanto, por preferência dos pais a um determinado CEMEI, normalmente
em decorrência da proximidade das suas residências.
Analisando a tabela 75, observa-se que a situação do Berçário I é a mais preocupante,
uma vez que 206 crianças aguardam vagas na lista de demanda. Chama atenção a evolução
do quadro quando se analisa o Plano Municipal de Educação de 2015, já que a lista de
demanda nos três primeiros níveis, aumentou expressivamente. Observa-se melhora da
situação apenas em relação ao último nível, Maternal II.
Tabela 75. Lista de Demanda nas Creches de Votuporanga segundo os níveis oferecidos.
2015 e 2019
Ano
Berçário I
Berçário II
2015
80
58
2019
206
120
Fonte: Autores com base nos dados da SEEDUC

Maternal I
24
66

Maternal II
42
29

Total
204
421

Como citado anteriormente, é necessário olhar com cautela para esses números, pois
existe lista de demanda em algumas escolas, mesmo outras oferecendo o serviço, situação
observada em toda a rede municipal de educação infantil. Dentre a complexidade que
contorna essa problemática fica explícito a questão da mobilidade urbana, pois tão
importante quanto oferecer o serviço, é garantir meios de acessá-los.
De qualquer forma, investigar mais pormenorizadamente os motivos do aumento
dessa lista de demanda se faz necessário, uma vez que, como observou-se nos estudos da
demografia do município, a quantidade de crianças vem diminuindo ao longo dos últimos
anos. Outro fator que pode explicar este aumento é a necessidade da mulher ter que
trabalhar para complementar a renda da família.
Já em relação às etapas obrigatórias da educação básica que estão sob
responsabilidade do município (pré-escolas e Ensino Fundamental I) o atendimento é total.
Nestes níveis a disponibilidade de vagas é maior que a demanda global, não havendo listas
de demanda.
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Observa-se apenas algumas pré-escolas escolas atuarem na sua capacidade máxima.
Nessas, quando existe procura, as famílias são direcionadas para a segunda escola mais
próxima de sua residência e o Transporte Escolar Urbano é oferecido. Porém, mesmo nas
escolas não saturadas, a capacidade de absorver novas demandas é pequena.
A situação mais preocupante é assistida na região oeste, onde apenas uma unidade
é capaz de absorver, efetivamente, novas demandas. Também esta foi a única região onde
a SEEDUC identificou demanda gerada por famílias oriundas de outras cidades que se
mudaram recentemente para o município. A Secretaria afirmou que existem diversos
habitantes de outros estados que procuram as escolas da Rede Municipal da região oeste
durante o período de safra de cana de açúcar e laranja, principalmente. A concentração
dessa população migrante nesta região da cidade se dá devido ao menor preço para
alocação dos imóveis, desta forma todas as escolas da região sofrem com demanda não
prevista.
Por esses motivos, a região oeste merece maior atenção em relação às políticas
municipais referentes à primeira fase da educação obrigatória.
A situação dos CEMs (voltadas ao ensino fundamental) é mais confortável, pois além
de não serem identificadas listas de demanda, praticamente todas as escolas, de todas as
regiões do município, são capazes de absorver novas demandas.
Todas as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal, possuem salas de
computação com acesso à internet e salas multimídias equipadas com lousa digital, b-del,
computadores com acesso à internet e notebooks para docentes.
Em relação à Educação Especial, parte da demanda é atendida na própria rede de
ensino regular, sendo oferecido o serviço de apoio, quando necessário, além do
Atendimento Educacional Especializado (A.E.E) oferecido no contraturno para 100% da
demanda manifesta.
Cabe salientar, no entanto, que para o atendimento de alunos com deficiente
auditiva, esta rede de ensino não possui o profissional tradutor/intérprete de Libras atuando
em sala de aula regular.
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Também são oferecidos atendimentos em parceria com a Secretaria Municipal da
Saúde por meio do Programa Aprender Melhor (PAM), bem como outras Instituições de
Educação Especial, por exemplo a OSC Recanto Tia Marlene no oferecimento de terapias.
Sobre esse serviço, a SEEDUC afirmou que OSCs municipais precisam de mais apoio para
conseguir dar resolutividade em casos de deficiências severas.
Ainda sobre a Educação Especial, segundo a SEEDUC, no município de Votuporanga,
não há uma acessibilidade efetiva, contendo diversos lugares sem nenhuma infraestrutura
voltada ao portador de deficiências, inclusive prédios públicos, como a própria prefeitura
municipal. Outra dificuldade observada foi a dificuldade em encontrar professores com
habilitação em deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista – TEA.
Sobre a Alimentação Escolar, foi informado que as carnes e os gêneros não perecíveis
(secos) são adquiridos pela empresa terceirizada responsável pela alimentação escolar do
município e estocados em seu centro de distribuição. Posteriormente, esta empresa distribui
ponto a ponto nas unidades escolares, uma vez por semana.
Os hortifrutigranjeiros provenientes da agricultura familiar são adquiridos pela
prefeitura e o restante pela empresa terceirizada, em ambos os casos são entregues duas
vezes por semana nas unidades pelos fornecedores.
Os pães e os bolos são adquiridos pela empresa terceirizada e entregue diariamente
nas unidades escolares, conforme estabelecido nos cardápios.
A SEEDUC também é responsável pelo Polo da Universidade Aberta do Brasil – Polo
UAB/UNIVESP que oferta Ensino Técnico Superior, visando a expansão e o acesso ao ensino
superior público de qualidade.
Atualmente o Polo UAB/UNIVESP conta com os seguintes cursos:
• -Especialização em gestão em saúde (UFU- Universidade Federal de Uberlândia)
• - Graduação em Pedagogia (UFU)
• - Graduação em Administração Pública (UFU)
• Graduação em Pedagogia (UNIVESP - Universidade Virtual do Estado de São Paulo)
• Graduação em Matemática (UNIVESP)
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• Engenharia de Produção (UNIVESP)
• Engenharia de Computação (UNIVESP)
A SEEDU fornece toda assistência com relação a manutenção da infraestrutura local,
a manutenção tecnológica e pessoal para gerenciamento de toda documentação, matrícula,
aplicação de provas e demais atividades presenciais, sendo um elo entre as universidades
parceiras e os alunos.

4.6.2. Questões Institucionais
4.6.2.1. Adequação às Competências
Foi informado que as competências atribuídas à Secretaria pela Lei nº 325/2017 estão
atendendo a demanda vigente.

4.6.2.2. Instrumentos de Gestão
Segundo a Secretaria da Educação são realizadas as seguintes ações de gestão e
planejamento:
- Realização de reuniões junto ao núcleo de gestão com o intuito de promover o
intercâmbio de experiência, bem como divulgar materiais de apoio pedagógico a estes e ao
corpo docente.
- Auxílio no diagnóstico das necessidades de aperfeiçoamento e atualização dos
gestores e docentes, oferecendo cursos de formação quando necessário.
- Direcionamento e coordenação de ações que promovam a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem, conduzindo a Avaliação de Desempenho do Ensino Fundamental
em toda a rede municipal, a fim de fazer um diagnóstico da aprendizagem no município.
- Acompanhamento da execução dos Projetos Educacionais nas escolas municipais e
outros conforme a necessidade e demanda solicitada.
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- Visitas e acompanhamento pedagógico nas unidades escolares.
- Desenvolvimento e acompanhamento dos projetos encaminhados pela SEEDU.
- Reuniões com Diretores e Assessores Pedagógicos na SEEDU ou UAB.
- Orientações, acompanhamentos e realizações de Hora de Trabalho Pedagógico
Coletivo - HTPC’s, com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II e EJA.
- Formações necessárias à equipe de gestores e docentes.
- Definição, acompanhamento e orientação das diretrizes da rede municipal de
ensino, centrada nas necessidades educacionais do educando;
- Colaboração na difusão e implementação de projetos e programas elaborados pelos
órgãos superiores;
- Apuração ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no
âmbito da escola;
- Supervisão do patrimônio público e materiais pertencentes à Secretaria;
- Participação da elaboração, orientação e acompanhamento da execução do Plano
Municipal de Educação;
- Disseminação de conhecimento e práticas inovadoras sobre Desenvolvimento
Infantil para a sociedade e para profissionais que atuam com crianças da gestação aos três
anos por meio do Programa Primeiríssima Infância.

4.6.2.3. Quadro de Pessoal
Considerando a data 31/07/2019 devido a exonerações e aberturas de novas
Unidades Escolares, faz-se necessário a contratação de:
- 03 (três) Técnicos do Executivo VIII
- 03 (três) Técnicos em Educação I – Inspetor de Alunos para Unidades Escolares.
- 02 (dois) Agentes Operacional I – Serviços Gerais.
- 01 (um) Agente Operacional VI – Eletricista.
- 01 (um) Agente Operacional VI – Pedreiro.
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- 03 (três) Agentes Operacional VII - Motorista.

4.6.2.4. Estrutura Administrativa
Foi informado que os equipamentos de informática (compreende os computadores
e impressoras) estão em bom estado e funcionando corretamente.
Cada colaborador da Secretaria da Educação no âmbito administrativo e pedagógico
tem sua própria estação de trabalho e computador exclusivo.
Considerando as instalações prediais, se faz necessária a adequação quanto ao
mobiliário dentro das normas ergonômicas.

4.6.2.5. Parcerias
O trabalho em parcerias com outras secretarias contribui e fortalece para a promoção
da educação de qualidade, bem como a integração das políticas e planos educacionais da
União e do Estado.
O Plano Municipal da Educação, instituído por meio da Lei nº5619, de 22 de junho de
2015, apresenta metas em colaboração com as instâncias federais, estaduais e outras
secretarias ou órgãos municipais, visando a universalização do atendimento escolar e
sinalizando a percepção coletiva da educação como uma ferramenta essencial na busca de
uma sociedade mais justa e igualitária.
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4.7. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEFAZ
4.7.1. Tributos Municipais
Este item traz um levantamento dos principais impostos que constituem a receita
tributária do município. Somam-se aos tributos discutidos abaixo, as receitas oriundas de
repasses estaduais e federais, que respondem por mais da metade de toda receita corrente
do município.
O primeiro tributo a ser discutido é o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
Trata-se de imposto referente à propriedade, ao domínio útil ou à posse de bem imóvel, por
natureza ou acessão física, previsto na LC n. 87/2005, e de lançamento anual.
Entre 2015 e 2018 observou-se aumento gradual da receita proveniente desta fonte
de arrendação. Em 2015 foram arrecadados R$ 22.233.701,61 e, em 2018, a arrecadação foi
de R$ 30.570.572,60, o que corresponde a um aumento de 37,5% no período. Essa tendência
de aumento deve continuar em 2019, uma vez que entre janeiro e agosto deste ano a
arrecadação já foi 6,7% superior ao valor arrecadado no mesmo período de 2018.
Esse aumento está diretamente ligado ao acelerado processo de expansão urbana,
identificado no item que analisa a morfologia do território urbano votuporanguense.
Segundo informações do site https://meumunicipio.org.br, que organiza e
disponibiliza dados sobre arrecadação e gastos dos municípios brasileiros, entre 2015 e 2017
o IPTU correspondeu, em média, a 53% do total da receita proveniente dos tributos
municipais em Votuporanga.
Um dos importantes instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade para
combater a especulação imobiliária e estimular o adensamento populacional em áreas já
servidas de infraestrutura básica, o IPTU Progressivo, apesar regulamentado no Código
Tributário do município, bem como na Lei do último Plano Diretor (2007), não é aplicado.
Outro tributo municipal é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, que deve
ser pago quando ocorre uma transferência imobiliária. Trata-se de Imposto previsto na LC
n. 87/2005, seu lançamento é feito por homologação em cada transação imobiliária. O
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tributo é requerido pelos cartórios através do Sistema Cidadão Online e a guia homologada
pela Divisão da Receita Imobiliária.
Em 2015 a receita proveniente deste tributo foi de R$3.108.572,17 reais; já em 2018
o ITBI arrecadou R$4.804.881,20, um aumento de 54,5% durante o período. Entre 2015 e
2017, o ITBI correspondeu em média a cerca de a 6,7% da receita tributária municipal.
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, trata-se de mais um tributo
municipal previsto na LC n. 87/2005. Seu lançamento pode ser de ofício ou por
homologação, podendo ser anual ou mensal, conforme o enquadramento do fisco. O ISSQN
é um imposto direto, recolhido mensalmente, até o dia 20 do mês, através de guia própria,
gerado pelo Sistema Cidadão Online por apuração do tributo através da emissão de Notas
Fiscais Eletrônicas, ou por carnê quando o contribuinte for tributado na condição anual ou
estimado, exceto as empresas pertencentes ao regime do Simples Nacional que o tributo é
recolhido em guia da Receita Federal (DAS) e o tributo repassado para o município.
Em 2015, o ISSQN recolheu R$11.754.796,06. Nos anos subsequentes os valores
foram maiores, culminando numa arrecadação de 16.548.931,74 em 2018. Um aumento de
40,7% durante o período. Esse tributo respondeu, em média, por 26,4% de toda receita
tributária municipal entre 2015 e 2017.
Complementam a arrecadação municipal as Taxas de Licenças. Previstas na LC n.
87/2005, sua cobrança é feita por carnê de arrecadação anual em 04 parcelas. A cobrança é
proporcional no caso de abertura de empresas. A renovação das taxas se dá anualmente em
função das inspeções fiscais realizadas nos estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços.
Em 2015, somadas todas as taxas cobradas pela prefeitura, chegou-se a um montante
de R$ 3.264.083,00, em 2018, esse valor foi de R$ 3.849.756,97, um aumento de praticamente
18% no período.
As taxas que mais contribuíram na somatória desses valores foram: Taxa de Licença
para Funcionamento de Estabelecimentos Comercial, Industrial e Prestação de Serviços; Taxa
de Licença para Execução de Obras.
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Entre 2015 e 2017 as Taxas de Licenças responderam, em média, por 6,4% de toda
receita tributária municipal.
Existe ainda o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR. Trata-se de um
imposto federal, no entanto o município possui convênio para sua fiscalização desde 2010,
com convênio aprovado pela Lei n. 4544, de 27/01/2009, que disciplina a destinação final
dessa receita.
Em 2015 o valor total arrecadado pelo do ITR foi R$383.803,57. Já em 2018 esse valor
foi menor, R$353.559,42. Foi o único, dentre os tributos analisados, que sofreu redução de
arrecadamento no período.
A Contribuição de Melhorias é um outro imposto previsto na LC n. 87/2005 que pode
ser exigido pelo Poder Público quando houver a realização de uma obra pública e uma
valorização imobiliária decorrente desta obra. No entanto, este é um imposto de difícil
cobrança em decorrência das etapas do processo, da necessidade de lei própria para cada
obra e da própria aceitação da população. A última cobrança de contribuição de melhorias
se deu nas obras executadas no 6º Distrito, em 2012.

4.7.2. Via-Rápida Empresa - VRE
Implantado no município de Votuporanga, no dia 06 de janeiro de 2014, é um módulo
integrado de cadastro web para fins de licenciamentos de empresas, via portal único dos
órgãos responsáveis por licenciamento, como vigilância sanitária, Cetesb, Corpo de
Bombeiros e a Prefeitura. O processo se dá em plataforma da Jucesp, na qual os dados de
registro empresariais são colhidos, passando pela consulta prévia de viabilidade de
localização e licenças para o exercício de atividades econômicas sob análise do município.
Ao final do processo, tendo sido deferido por todos os órgãos, é expedido o Certificado de
Licenciamento Integrado (CLI), atual Alvará de Licença.
Os dados colhidos pela Jucesp são importados via WebService para o sistema
tributário (SAT) da prefeitura e a inscrição municipal e demais itens de cadastro são
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atualizados manualmente. Quando se trata de atividades de baixo risco em todos os órgãos,
o CLI é liberado imediatamente, o processo continua caminhando internamente e as
empresas são licenciadas no município em até cinco dias.
Em atividades de Alto Risco, somente será liberado o CLI após cumprida todas as
exigências de cada órgão que a considerou de alto risco. Para o município de Votuporanga
é dispensado o caráter presencial mesmo em atividades de alto risco, podendo a
documentação ser anexada digitalmente ao processo criado no Sistema Cidadão Online21,
no entanto, nesses casos a licença só é concedida após a inspeção fiscal feita no local. O
processo é realizado inteiramente pela internet, resultando na redução da burocracia e do
tempo de abertura.
A partir de setembro de 2019 o sistema VRE passa a fazer parte integral da REDESIM,
programa do Governo Federal. A adequação da nova plataforma, bem como o sistema SAT,
encontram-se em desenvolvimento.
O Via Rápida Empresa é um canal obrigatório para todas as empresas (pessoa jurídica)
a pessoa física é tratada exclusivamente na ferramenta Cidadão Online; seu objetivo é
reduzir expressivamente a burocracia para a obtenção de licenças, sobretudo para as
atividades consideradas como baixo risco, e está em constante reformulação, no entanto,
existem algumas dificuldades para acelerar o processo que estão enumerados abaixo:
1. Abrir novos protocolos: Caso algum órgão se manifeste em relação ao
indeferimento/cassação não é possível regularizar as pendências dentro do mesmo
protocolo. Esse procedimento retorna todo o processo ao início
2. Não permite identificar quem solicitou o cancelamento do protocolo e o motivo
3. A falta de acesso à documentação juntada nos processos da JUCESP e Receita
Federal obriga o município a solicitar a mesma documentação e retarda o processo
21

O Cidadão Online é um sistema de acesso online aos dados cadastrais e tributários de todos os
contribuintes inscritos no município. O acesso é via site da prefeitura e a plataforma acessada é do sistema
SAT (Sistema Tributário). Por meio do Cidadão Online é possível o contribuinte ter acesso a dados do seu
cadastro, da sua empresa e de seus imóveis, emitir segunda via de qualquer tributo lançado, obter certidões
negativas, protocolar, acompanhar processos, anexar documentos, cancelar empresas e emitir notas fiscais. Os
contribuintes inscritos no cadastro econômicos como Pessoa Física, usam obrigatoriamente a ferramenta para
abertura, alteração e cancelamento. Assim, a Pessoa Jurídica usa VRE e a Pessoa Física usa o Cidadão Online.
Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

525

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

4. Existe divergências entre as exigências da Vigilância Sanitária em relação às do
município: Às vezes o contribuinte é orientado pela Vigilância Sanitária a excluir
CNAES com o objetivo de entrar no enquadramento de baixo risco e obter o CLI.
Quando identificados esses casos, é realizado contato telefônico com a finalidade
de resolução da divergência e o contribuinte é notificado a exercer a atividade real
mesmo que isso represente adequações sanitárias
5. A falta de informação de cadastro municipal referente à Inscrição Municipal e ao
horário de funcionamento no CLI
6. A renovação ser anual e com vencimentos diversos para cada órgão, obriga mais
de uma renovação ao ano
7. A impossibilidade de inserir texto livre no CLI

Com a integração dos órgãos alcançada com a implantação do Via Rápida Empresa VRE, vem se atingindo o objetivo de desburocratizar os processos, no entanto, o volume de
trabalho interno teve um aumento considerável, juntamente com a impossibilidade de
reabrir os protocolos nos casos de indeferimento e a regularização em novo protocolo que
gera o retrabalho de análise.
A falta de dados estatísticos, do acesso a documentação apresentada ao Estado e a
inserção de dados relevantes ao município na ferramenta da Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP retarda o processo de cadastramento.
O Via Rápida Empresa é gerenciado integralmente pela JUCESP, impossibilitando
qualquer tipo de incremento que venha a favorecer Votuporanga unicamente. No entanto,
é possível rever a legislação (Decretos nº. 8844/2013, 8890/2013 e 8902/2013), a afim de se
dispensar alguns CNAES da condição de alto risco e incrementar, entre os órgãos municipais
(Vigilância Sanitária, Secretaria de Planejamento, Trânsito, entre outros), a análise simultânea
dentro do Cidadão Online.
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4.7.3. Principais atividades econômicas
A atividade econômica pode ser medida analisando os principais CNAEs existentes
no município. CNAE é a sigla referente à Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
utilizada como instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica
e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração
Tributária do país.
Aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de bens
e serviços, os CNAE’s compreendem estabelecimentos de empresas privadas ou públicas,
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados e instituições sem fins
lucrativos. Assim, cada empresa formal enquadra-se em um CNAE específico.
As tabelas 76 e 77 que se seguem enumeram em ordem decrescente,
respectivamente, os 20 CNAE’s que mais concentram empresas no município e os 20 CNAE’s
que mais arrecadam (pagamentos de tributos).
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Tabela 76. Os 20 maiores CNAES em quantidade de empresas de Votuporanga
CNAE
Comércio Varejista de Artigos Do Vestuário E Acessórios
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares
Cabeleireiros, Manicure e Pedicure
Comércio Varejista de Calçados
Instalação e Manutenção Elétrica
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos
Comércio a Varejo de Peças e Acessórios novos para Veículos Automotores
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos
Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns
Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente
Obras de Alvenaria
Serviços Ambulantes de Alimentação
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças,
Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores
Bares e Outros Estabelecimentos Especializados em Servir Bebidas
Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas
Comércio Varejista de Bebidas
Serviços de Pintura de Edifícios em Geral
Atividades de Estética e Outros Serviços de Cuidados com a Beleza
Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e as Confeccionadas sob
Medida
Fonte: SEFAZ

Quantidade
de empresas
928
421
393
367
351
292
282
273
223
218
202
202
195
194
186
179
175
164
161
159

Tabela 77. Os 20 maiores CNAES em arrecadação de tributos* em Votuporanga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abate de Aves
Fabricação de Cabines, Carrocerias e Reboques para Caminhão
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral – Supermercados
Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos derivados
Comércio Varejista de Combustível para Veículos Automotores
Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adultos, Fertilizantes e Corretivos do Solo
Outras sociedades de participações, exceto holdings
Confecção de Peças do Vestuário, exceto Roupas Intimas e as Confeccionadas sob Medida
Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário, partes
e peças
11. Atividade de Tele Atendimento

(*) Considerado os CNAE’s principais dos maiores pagadores de impostos.
Fonte: SEFAZ
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Tabela 77 (cont.). Os 20 maiores CNAES em arrecadação de tributos* em Votuporanga
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Banco Múltiplo, com Carteira Comercial
Serviço de Diagnóstico por Imagem com uso de Radiação Ionizante, exceto Tomografia
Testes e Análises Técnicas
Serviço de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas
Atividade de Atendimento Hospitalar, exceto Pronto Socorro e Unidades de Atendimento de
Urgência
Desenvolvimento de Programas de Computador sob encomenda
Edição Integrada à impressão de Jornais Diários
Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos Perigosos e Mudanças Municipais
Ensino Médio

(*) Considerado os CNAE’s principais dos maiores pagadores de impostos.
Fonte: SEFAZ

Na tabela 78, que explora o quesito quantitativo, verifica-se que o maior número de
empresas se concentra nos serviços próprios de pessoas que saíram da informalidade,
provavelmente, como Microempreendedores Individuais (MEI’s).
Quanto às empresas que trazem maior recurso para o município, das cinco primeiras,
três são indústrias dos ramos mais representativos em relação ao valor adicionado e à
geração de empregos, como observado na leitura do contexto regional.

4.7.4. Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e Cobrança Amigável
O serviço desenvolvido vai desde elaboração da lei22, que regulamenta os descontos
de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, até o acompanhamento final de cada REFIS
realizado no Município.
Após a aprovação da lei, o Setor desempenha o trabalho de divulgação do Programa
de Recuperação Fiscal, notificando e visitando os contribuintes apresentando as propostas
de descontos para que se possa atingir o maior número possível de contribuintes.

22

Todo REFIS tem uma lei que autoriza e regulamenta os procedimentos, a última, foi a Lei n. 6346/19
e Decreto n. 11044/19
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Assim que termina o REFIS, o Setor é responsável pelo acompanhamento dos
Parcelamentos, pela verificação dos casos de inadimplência e pela regularidade do
Programa. Caso os contribuintes não cumpram o que foi estabelecido o REFIS é desfeito.
Em 2019, foram mais de 4,2 mil negociações efetuadas entre os dias 18 de fevereiro
e 30 de abril. Número maior que a quantidade de dívidas negociadas em 2018, que ficou
em cerca de 1,6 mil.
Em valores, a Prefeitura de Votuporanga negociou mais de R$ 4,4 milhões nesta
edição do Programa, destes, cerca de R$ 1,7 milhão já foram pagos. No último ano (2018),
o Executivo recebeu cerca de R$ 3,2 milhões de débitos de contribuintes.
Os números apontam que os contribuintes estão buscando quitar suas dívidas, tanto
à vista quanto parceladas. Neste ano, aumentou o número de pessoas que procuraram a
Prefeitura para saldar seus débitos. É o interesse da população na recuperação de crédito
no mercado, que aquece a economia local.
Entre as dívidas que entraram para negociação do Programa estavam IPTU, ITU, ISS,
Taxas de Licença, Simples Nacional, entre outros débitos tributários com referência de
vencimento até 31 de dezembro de 2018.
Não foram objetos do Refis: infrações à legislação de trânsito; de natureza contratual;
referente a indenizações devidas ao Município por dano causado ao seu patrimônio; e
devidas à SAEV Ambiental.
Segundo a Secretaria da Fazenda o setor exerce cobrança efetiva em relação aos
inadimplentes de débitos fiscais, juntamente com a Procuradoria Geral do Município,
durante todo o ano. Vale ressaltar, que com o protesto a prefeitura obteve um aumento na
arrecadação, mas ocorre que o REFIS acaba estimulando o mau pagador novamente. Assim,
considera-se que a propositura de REFIS é uma questão importante que deve ser melhor
discutida antes de sua propositura.
No âmbito da Cobrança Amigável, o setor realiza um grande trabalho para evitar que
os débitos sejam encaminhados para a esfera judicial.
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Primeiramente, é enviado notificações de cobrança com boleto, alertando que os
débitos poderão ser protestados caso não ocorra o pagamento. Caso o contribuinte não
efetue o pagamento na data estipulada, ele será notificado do protesto direto pelo Cartório,
e se o contribuinte não efetuar o pagamento, será protestado.
Cabe ressaltar que o Setor dispõe de um agente fiscal tributário que exerce cobrança
personalizada aos grandes devedores, demonstrando as propostas e formas de negociação,
com a finalidade de regularizar os débitos fiscais.
A Secretaria da Fazenda analisou que existem algumas barreiras no momento das
negociações, principalmente nos casos de grandes devedores que gostariam de ter um
maior número de parcelas. Verificou-se, também, que muitos dos contribuintes que realizam
as negociações não cumprem efetivamente o pagamento das parcelas. Foram encontradas
dificuldades no próprio sistema de “avisar “os servidores para que proceda a continuidade
na cobrança. Espera-se que, no futuro, o sistema tenha o recurso de apresentar ao servidor
da dívida ativa o contribuinte que deixou de efetuar o pagamento do parcelamento em dia
para que seja cobrado imediatamente.

4.7.5. Fiscalização de Posturas.
A Fiscalização de Postura consiste, por meio do poder de polícia de seus agentes,
promover a ordem e preservar a harmonia das relações do comércio, indústria e prestação
de serviços, cabendo a administração pública o papel de fiscalizar, orientar, vistoriar, e caso
seja necessário, autuar e apreender mercadorias, para que a liberdade e os direitos
individuais do cidadão ou da população como todo sejam exercidos em concordância com
a legislação.
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
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de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada
pelo Ato Complementar nº 31, de 1966).
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. (LEI Nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional)

Atuam diretamente na fiscalização de calçadas, do passeio público, de limpeza de
terrenos e imóveis em situação de abandono, de descarte e armazenamento de lixo, de feiras
livres, de eventos particulares, de ambulantes, de panfletagens, da perturbação do sossego
público, dos pontos taxi e mototáxi (quanto à condição documental), da formalização e
cancelamento das atividades econômicas, do regramento municipal para Agência Bancárias,
do combate contra incêndio23, da poluição visual e sonora, entre outros, sendo que os fiscais
de posturas trabalham, inclusive ao sábados, domingos e feriados. Ainda, age em conjunto
com a Atividade Delegada24, Secretaria de Trânsito, Vigilância Sanitária, Secretaria da
Cultura, Secretaria das Cidades, SAEV e quando requerida pelas Ouvidorias Municipais
relacionadas aos assuntos que lhe compete.
A tabela 78 apresenta os quantitativos das fiscalizações realizadas no ano de 2018.

23

O fiscal de posturas anualmente verifica se a empresa possui o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB
24
Convênio do Município com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde
policiais prestavam serviços em horário diverso do de trabalho, afim de manter a segurança, ordem e
fiscalização.
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Tabela 78. Fiscalizações Realizadas em 2018
ORIGEM
OUVIDORIA

ATIVIDADE

FICHAS DA OUVIDORIA
PROCESSOS ABERTURAS
PROCESSOS ALTERAÇÕES/REVISÃO
PROCESSOS
PROCESSOS CANCELAMENTOS
PROCESSOS (NÃO ENCONTROU NO LOCAL)
NOTIFICAÇÕES ABERTURAS
NOTIFICAÇÕES ALTERAÇÕES/REVISÃO
NOTIFICAÇÕES CANCELAMENTOS
NOTIFICAÇÕES DE VISTORIA DO BOMBEIRO
NOTIFICAÇÕES DE PANFLETOS/PUBLICIDADE
NOTIFICAÇÕES DE PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO
NOTIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PASSEIO PUBLICO
NOTIFICAÇÕES DIVERSAS
NOTIFICAÇÕES
NOTIFICAÇÕES PARA APRESENTAR ALVARÁ
NOTIFICAÇÕES PARA CUMPRIR HORÁRIO
NOTIFICAÇÕES VERBAIS
NOTIFICAÇÕES CUMPRIDAS
NOTIFICAÇÕES REF. LIMPEZA DE TERRENO
NOTIFICAÇÕES POR FALTA/REPARO DE CALÇADA
NOTIFICAÇÕES POR DESCARTE DE LIXO
NOTIFICAÇÕES DE DESCARTE NO PASSEIO PUBLICO
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS DE PANFLETOS
AUTO DE
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA DE AVBC
INFRAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO - DIVERSOS
ORIGEM
ATIVIDADE
INSPEÇÕES
INSPEÇÃO
INSPEÇÕES (CONTRIBUINTE COMPARECEU)
INSPEÇÕES (DEIXADO AVISO)
APREENSÃO DE PLACAS/FAIXAS
OUTROS DIVERSOS ENTREGA DE CARNÊS, RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS
DIVERSOS
FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES
FEIRAS
LIVRES/EVENTOS FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS/FESTAS
BANCOS
BANCOS MULTAS/FISCALIZAÇÃO
LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE
AMBULANTES
APREENSÃO DE MERCADORIAS
TOTAL
Fonte: SEFAZ
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Segundo a Secretaria da Fazenda, existe conflitos de competência nas legislações
municipais, em relação às calçadas, por exemplo, que estão disciplinadas tanto na Lei n°
1595/1977 (Código de Posturas) quanto na Lei Complementar n° 195/2011 (Código de
Obras). Esta situação gera uma demanda no momento de definir qual fiscal (Posturas ou
Obras) deve realizar a respectiva atribuição.
Quanto ao enquadramentos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE e as exigências da Vigilância Sanitária - VISA, relacionados com a fiscalização de
posturas, acontece, por algumas vezes, de o contribuinte ser orientado pela Vigilância
sanitária a mudar o CNAE ou até mesmo excluí-los do VRE com a finalidade de ter deferido
a abertura enquanto que o fiscal de postura defere a real atividade que a empresa exerce,
obrigando o licenciamento de todas as atividades exercidas, contrariando a recomendação
da VISA25.
As questões de mobilidade urbana e empresas/profissionais de transporte são
tratadas pela Secretaria de Trânsito e quando há ações de fiscalização as duas secretarias
agem em conjunto e tem dado certo. No entanto, há conflitos quanto as autorizações
eventuais e o uso das vias públicas26. Constantemente, são autorizados por agentes
públicos27 a ocupação do centro da cidade com cartazes, panfletagem e tendas,
contrariando a legislação municipal dificultando a ação dos fiscais.
Além disso, o volume de atividades desenvolvidas pela fiscalização de posturas faz
com que o número de fiscais seja sempre insuficiente para cobrir a cidade toda.
Outras dificuldades apontadas foi legislação antiga (Lei n. 1595/1977), as leis
dispersas e a falta de capacitação que impedem a efetividade dos serviços, sendo que o

25

As regras da VISA são rígidas em relação a alguns CNAES, quando o fiscal sanitário verifica que o
contribuinte não tem condições de se adequar às regras sanitárias, dependendo o caso, ele sugere a alteração
de CNAE para algum que tira o contribuinte da exigência. No entanto, do ponto de vista da SEFAZ, esse
procedimento não é recomendado, dessa forma estaríamos licenciando a empresa em CNAE divergente do
real exercício da atividade da empresa.
26
Não há regramento para a utilização de vias públicas e as vezes a opinião das fiscalizações são
divergentes quanto à cessão ou não.
27
Secretários Municipais ou funcionários públicos autorizam o munícipe sem ter conhecimento da
proibição e/ou comunicar a fiscalização
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baixo salário é fator determinante, nas reclamações por parte dos funcionários, visto que o
salário baixo não comporta as atribuições e complexidades do cargo de fiscal de posturas.
Ainda se faz necessário a atualização do Código de Posturas Municipais e a
consolidação das leis isoladas, assim como a regulamentação da competência de cada
fiscalização, a fim de se evitar os conflitos atuais. Salários compatíveis com as atribuições e
complexidades do cargo.

4.7.6. Planejamento Orçamentário
O Planejamento Orçamentário se define em planejar as despesas, receitas,
investimentos e custos e esse processo de elaboração do orçamento é complexo, pois
envolve as prioridades da cidade sendo essencial para a melhor aplicação dos recursos
públicos.
Em nosso município as peças orçamentárias devem ser realizadas pela Secretaria
Municipal de Planejamento em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda, conforme
consta no Inciso VII, Art. 13 da Lei Complementar nº 325, de 06 de janeiro de 2017 e
posteriores alterações.
O planejamento da administração pública, envolve várias etapas, porém três delas se
destacam: a aprovação da Lei do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Cada uma dessas leis é proposta pelo Poder Executivo, a partir de objetivos
específicos, e depende da aprovação do Câmara Municipal no qual permite que os
vereadores eleitos como nossos representantes influenciem o orçamento, adequando as leis
às necessidades mais críticas da população que representam.
O nosso município apresenta controles adequados para acompanhamento da
execução orçamentária e já foi disponibilizado ferramentas aos secretários municipais para
que fizessem o acompanhamento.
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Todos os anos, são solicitados servidores de cada secretaria para comporem a
Comissão de Orçamento, para que sejam propostos programas de governo e também seus
projetos ou atividades, com pouca adesão das demais secretarias e a Secretaria da Fazenda
através dos servidores que compões a área de Orçamento, sempre estão a disposição para
atender as necessidades da Administração, porém não é possível os membros buscarem as
necessidades de cada secretaria, pois além de não possuirmos uma estrutura com dedicação
exclusiva para o Planejamento Orçamentário, aliada a falta de interesse das demais
secretarias municipais e também da sociedade tornam o planejamento extremamente
moroso, pois a Secretaria da Fazenda tem que pressupor os possíveis programas a serem
executados.
Como exemplo, quando da elaboração para o período de 2018/2021 feito em 2017
foi realizado um treinamento para os secretários e mais um servidor de cada pasta para
elaboração e acompanhamento do PPA e demais peças de planejamento. Durante a
execução e, também a elaboração da LDO e do Orçamento, porém a participação dos
Secretários tem sido ínfima.
Há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para o orçamento participativo,
seja através de indicações dos vereadores, que são os representantes do povo e também de
canais de interação que são disponibilizados para que os munícipes façam suas propostas,
sendo esses canais on-line, sendo possível através deste canal a alteração do PPA anual,
elaboração da LDO e LOA, havendo pouquíssimas sugestões.
Importante ressaltar que é realizado audiências públicas em busca da participação
popular, que são divulgadas através das mídias sociais oficiais, site da Prefeitura e também
em jornais locais; no entanto é muito difícil nessas audiências terem representantes da
sociedade para questionar, sugerir ou debater sobre os orçamentos e tão raro é também, a
participação de uma maioria de vereadores.
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4.7.7. Questões Institucionais
4.7.7.1. Adequação às Competências
A Secretaria Municipal da Fazenda tem por finalidade a elaboração, coordenação e
controle das políticas tributárias, fiscal, financeira e contábil do município, além do
desenvolvimento das atividades de fiscalização, arrecadação, lançamento de tributos,
cadastro mobiliário, revisão, consulta e julgamento dos processos em primeira instância e
atendimento aos contribuintes.
A SEFAZ considera as atividades adequadas à Secretaria e não existe atividades sendo
executada de atribuição de outra secretaria. No entanto, a SEFAZ entende que há atividades
que dependem de apoio e envolvimento de outras secretarias do município para serem
executadas.

4.7.7.2. Instrumentos de Gestão
A SEFAZ utiliza relatórios como instrumento de planejamento e gestão e realiza
treinamentos da equipe buscando a melhor adequação ao que o serviço público demanda
e ao acompanhamento das transformações da tecnologia digital.

4.7.7.3. Quadro de Pessoal
No atual cenário municipal o quadro de servidores é suficiente para atender às
necessidades da SEFAZ, sendo necessária as substituições quando ocorre exonerações. Cabe
destacar que caso haja crescimento da demanda e do atendimento, será necessário
contratação de novos servidores, apesar de hoje, ainda, não observarmos este crescimento.
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4.7.7.4. Estrutura administrativa
A SEFAZ entende que os equipamentos utilizados atualmente atendem as
expectativas para realização dos trabalhos e que está em constante evolução nos requisitos
dos computadores e estrutura tecnológica para que possa fornecer um serviço público de
qualidade à população.

4.7.7.5. Parcerias
A SEFAZ por ser uma secretaria meio, acaba tendo por atribuição articular com todas
as instâncias administrativas e município, quando há convênios firmados, e, por força de lei,
articular junto as demais secretarias do município todas ações relacionadas às finanças.

4.8. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SESAU
O objetivo desta análise é diagnosticar a distribuição espacial da infraestrutura e
serviços de saúde em relação à demanda existente nas diferentes regiões da cidade, a partir
das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga – SESAU.

Região Norte

Foram identificados 5 equipamentos de saúde na região responsáveis pela prestação
de serviços ambulatoriais, que “refere a atendimento básico de saúde a uma pessoa como
também procedimento que não exige a internação do paciente28”:
•
•
•
•

UBS “Daniele Cristine Lamana”
UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa”
Consultório Municipal VIII - "Dr. Martiniano Salgado"
Consultório Municipal III "Dr. Joel Pereira dos Santos"
28

Definição extraída do site: https://queconceito.com.br/ambulatorio [acesso 15 ago 2019]
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•

ESF V – Josephina Pirotello Pesciotto

Segundo a Secretaria da Saúde, todos os equipamentos possuem capacidade de
atendimento instalada adequada à demanda existente, não sendo observada formação
constante de filas para o atendimento, com exceção à UBS "Daniele Cristine Lamana", que
funciona em um prédio adaptado para fins de atendimentos de saúde, não apresentando
condições satisfatórias de conforto ambiental (ventilação, iluminação e climatização) ou
acessibilidade. Nesta unidade, a demanda normalmente supera a capacidade de
atendimento instalada, formando filas e gerando dificuldades para o atendimento. Por conta
da estrutura física da unidade, o equipamento não suportaria mais profissionais que,
eventualmente, poderiam normalizar o fluxo de demanda. Devido esses problemas, a
unidade será transferida para novo prédio, também localizado na região norte, que se
encontra em processo de construção.
Apenas os dois Consultórios Municipais da região (VIII "Dr. Martiniano Salgado" e III
"Dr. Joel Pereira dos Santos") possuem estrutura física que suportariam mais profissionais e
consequentemente poderiam absorver maior demanda. Também apenas esses dois
equipamentos possuem espaço em seus lotes que permitiriam a expansão da estrutura
física.
Em decorrência da demanda observada, foi apontada pela Secretaria da Saúde a
necessidade da construção de novos equipamentos voltados a prestação de serviços
ambulatoriais na região.
Em relação às instalações prediais dos equipamentos, todos (exceto a UBS "Daniele
Cristine Lamana") possuem condições satisfatórias de conservação e segurança. Todos
também possuem conforto ambiental adequando (exceto a UBS "Dr. Jonas Pires Corrêa”,
que apresenta ventilação insuficiente). Em relação à acessibilidade dos prédios para pessoas
com deficiência, algumas Unidades estão com obras em andamento para a adequação,
sendo que o Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, Consultório
Municipal “ Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos
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Santos”, Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto V. Medeiros”, Consultório Municipal “Dr.
Ruy Pedroso”, Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Junior”, Consultório
Municipal “Dr. Joaquim Belarmino Vieira”, Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”,
Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”, PAS X “Dr. Jamilo Elias Zeitune e
Serviço de Atenção Especializada “José Pedro Ferreira” já possuem acessibilidade.
Todas as unidades de saúde do município estão passando por reformas e adequações
para emissão do alvará da Vigilância Sanitária para cumprimento da legislação vigente,
atualmente encontram-se licenciadas 5 Unidades de Saúde das 23 Unidades do Município.
Localizam-se, também na região, os seguintes equipamentos de saúde não
ambulatoriais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde: Pronto Atendimento “Fortunata
Germana Pozzobon” e o Ambulatório de Saúde Mental – ASM,
O Pronto Atendimento é responsável por prestar atendimento para pacientes com ou
sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimentos por isso seu
funcionamento é 24 horas, onde é utilizado a classificação de risco realizada pelo enfermeiro
para identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a
gravidade clínica. São realizados exames laboratoriais para melhor conduta e diagnóstico e
monitoramento dos pacientes.
Já o ASM (Ambulatório de Saúde Mental) “Joana Bezerra Evangelista” é responsável
pelo acolhimento, assistência médica psiquiátrica, orientação psicológica individual e
familiar, além do acompanhamento e encaminhamento para assistência especializada na
rede de atenção à saúde.
Ambos atendem a pacientes de todas as regiões do município, e possuem capacidade
de atendimento instalada adequada à demanda existente, não sendo observada formação
constante de filas. Contudo, os espaços físicos das unidades comportariam mais
profissionais, aumentando, consequentemente, as capacidades de atendimento num
eventual cenário de crescimento da demanda. As unidades não possuem espaço em seus
lotes que permitiria a expansão das estruturas físicas.
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Mesmo diante da adequação na capacidade de atendimento, foi identificada pela
Secretaria de Saúde a necessidade de construção de novos equipamentos, em outras regiões
da cidade, voltados à oferta dos serviços especializados prestados nessas unidades.
Os dois equipamentos possuem condições satisfatórias de conservação, segurança e
conforto ambiental. Obras de adequação, voltadas ao acesso para pessoas com deficiências,
encontram-se em andamento em ambas unidades, que atualmente funcionam sem o Alvará
Visa.
Também sob responsabilidade da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, localizase na região norte o Centro de Zoonoses. De acordo com a Prefeitura municipal, o
equipamento atualmente é responsável pelo atendimento, apreensão e guarda de animais
de rua. Antes, quando funcionava em um espaço pequeno no Recinto de Exposições da
cidade, era apenas feita a apreensão dos animais. Agora, a instituição tem sede própria, no
VI Distrito Empresarial, que possibilitou ampliação do atendimento.
Além de cuidar dos animais que estão na unidade, o Centro de Zoonoses é
responsável por realizar campanhas contra raiva e leishmaniose.

Região Sul

Foram identificados 2 equipamentos de saúde na região responsáveis pela prestação
de serviços ambulatoriais:
•
•

Consultório Municipal V "Dr. Ruy Pedroso"
Consultório Municipal II "Dr. Gumercindo Hernandes Morales"
Todos os equipamentos possuem capacidade de atendimento instalada adequada à

demanda normalmente existente, não sendo observada formação constante de filas para o
atendimento. Todavia, foi relatado pela Secretaria que em períodos excepcionais, como nos
chamados “picos de dengue” (quando a epidemia da doença atinge patamares alarmantes),
o aumento da demanda exige que as equipes alterem seu método rotineiro de atendimento.
A estrutura física das duas unidades comportaria mais profissionais, e a utilização
dessa possibilidade, durante os períodos de maior demanda, pode nortear as diretrizes mais
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urgentes da saúde pública na região, dada a vulnerabilidade social de seus moradores que
será melhor retratada na análise da SEASO, por exemplo.
Entre os dois equipamentos, apenas o Consultório Municipal V – “Dr. Ruy Pedroso”
possui espaço suficiente para uma possível expansão de sua estrutura física.
Localizam-se, também na região sul, os seguintes equipamentos de saúde vinculados
à Secretaria Municipal de Saúde: Serviço de Assistência Especializada “José Pedro Ferreira” SAE; e o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II.
O Serviço de Assistência Especializada – SAE é referência em atendimento de
HIV/AIDS e Hepatites Virais de Votuporanga e 16 municípios; executa ações de prevenção,
diagnóstico, tratamento, assistência desenvolvimento institucional, toda linha de cuidados
às gestantes e crianças expostas ao HIV e ou com Sífilis Congênita, acidentes ocupacionais
com exposição ao fluído biológico, vítimas de violência sexual de Votuporanga e região, a
Profilaxia Pós Exposição. Executamos a Vigilância Epidemiológica de todos os agravos por
nós atendidos – SINAN NET. Realizamos a prevenção e a promoção da saúde, visando evitar
novas infecções pelo HIV e Hepatites virais. Efetuamos todas as ações de confirmação
diagnóstica, assistenciais, preventivas para a população.
Já o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II é um serviço de saúde disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde – SUS, para tratar exclusivamente pacientes que sofrem de
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves, dependentes químicos entre outras
patologias psiquiátricas. Trata-se de uma instituição governamental criada para combater
os antigos manicômios, e oferecer um serviço de qualidade para pacientes que requerem
atenção à saúde mental.
Ambos atendem pacientes de todas as regiões do município e suas instalações
prediais possuem condições satisfatórias de conservação, segurança, conforto ambiental e
acessibilidade, entretanto, apenas o SAE possui o Alvará Visa.
A Secretaria de Saúde informou que capacidade de atendimento instalada no SAE
está adequada à demanda existente, não sendo observada formação constante de filas que
demandariam a expansão dos serviços.
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Não foram obtidas informações a respeito da capacidade de atendimento à demanda
no CAPS II.
Ainda na região sul está localizado o Ambulatório Médico de Especialidades – AME.
No entanto, este equipamento não possui vínculo direto com a Secretaria Municipal de
Saúde, tratando-se de um equipamento de abrangência regional que oferece tratamento
ambulatorial especializado para uma região de 30 municípios, o que corresponde a
aproximadamente 300 mil habitantes.
O AME é um projeto do Governo do Estado de São Paulo com a Secretaria Estadual
de Saúde e está sob a gestão da Organização Social de Saúde – Santa Casa de Votuporanga.
Os atendimentos prestados no equipamento são exclusivamente destinados a
pacientes do SUS. Os principais serviços prestados são: consultas médicas especializadas;
consultas não-médicas especializadas; exames ambulatoriais; e pequenas cirurgias29.

Região Leste

Foram identificados 2 equipamentos de saúde na região, responsáveis pela prestação
de serviços ambulatoriais:
•
•

Consultório Municipal IX “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”
Consultório Municipal I “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto"
Ambos equipamentos possuem capacidade de atendimento instalada adequada à

demanda existente, não sendo observada formação constante de filas para o atendimento.
A estrutura física das duas unidades comportaria mais profissionais. Também nos dois
equipamentos, devido ao espaço ocupado pelos lotes, existe a possibilidade de ampliação
da estrutura física. As duas possibilidades poderiam nortear melhorias da saúde pública da
região mediante um eventual aumento na demanda, já que as localizações dos aparelhos
são de fácil acesso.

29

Informações extraído do site http://amevotuporanga.com.br/sobre-ame.php [acesso em22 ago

2019]
Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

543

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

A Secretaria da Saúde não apontou a necessidade de novos equipamentos voltados
à oferta de serviços ambulatoriais na região.
Em relação às instalações prediais os dois equipamentos possuem condições
satisfatórias de conservação, segurança e conforto ambiental. Em relação à acessibilidade
dos prédios para pessoas com deficiência, ambos estão com obras em andamento para a
adequação. Não possuem alvará VISA.
Ainda na região leste está localizada a Organização Social De Saúde – OSS,
responsável pelo gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde prestados nas
Unidades de Saúde do município (Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira da Costa
Neto”, Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, Consultório Municipal
“Dr. Ruy Pedroso”, Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, Consultório Municipal
“Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério
Rodrigues”, Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, Consultório
Municipal “Dr. Martiniano Salgado”, Consultório “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, UBS
“Jonas Pires Corrêa, UBS “Dr. Belarmino Joaquim Vieira”, Pronto Atendimento “Fortunata
Germana Pozobon”, UPA “Dr. Diorandi Figueira da Costa”, SAMU “Dr. Miguel Gerosa”, CAPS
II “Leodoro Santana”, CAPS AD “Sabina Antônio Oliveira”, Ambulatório de Saúde Mental
“Joana Bezerra Evangelista”, Serviço de Atenção Especializada “José Pedro Ferreira”, Policlína
Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”) em consonância com a Política Nacional, Estadual
e Municipal de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS e diretrizes da Secretaria Municipal
de Saúde.
Região Oeste

Foram identificados quatro equipamentos de saúde na região, responsáveis pela
prestação de serviços ambulatoriais:
•
•
•
•

Consultório Municipal VI “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”
UBS "Carmem Martins Maria Morettin"
Consultório Municipal IV "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros"
Consultório Municipal - "Dr. João Carlos Botelho de Miranda"
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Os quatro equipamentos possuem capacidade de atendimento instalada adequada à
demanda existente, não sendo observada formação constante de filas para o atendimento.
A estrutura física já construída comportaria, em todas as unidades, mais profissionais
para aumentar a capacidade de atendimento. No entanto, devido ao tamanho dos lotes
ocupados, nenhuma apresenta possibilidade de ampliação predial.
A Secretaria da Saúde não apontou a necessidade de novos equipamentos voltados
à oferta de serviços ambulatoriais na região.
Em relação às instalações prediais, apenas o Consultório Municipal - "Dr. João Carlos
Botelho de Miranda" apresenta condições satisfatórias de conservação, segurança, conforto
ambiental e acessibilidade. Os demais estão com obras em andamento para a adequação às
necessidades da pessoa com deficiência, mas possuem instalações prediais satisfatórias,
exceto o Consultório Municipal IV – Dr. “Danilo Alberto Vicente Medeiros”, que apresenta
ventilação insatisfatória. Apenas o USF IV – “Carmem Martins Maria Morettin” possui alvará
visa.
Localizam-se ainda na Região Oeste os seguintes equipamentos de saúde vinculados
à Secretaria Municipal de Saúde: Unidade de Pronto Atendimento “Dr. Diorandi Figueira da
Costa” UPA; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência “Dr. Miguel Gerosa” – SAMU.
A UPA é um estabelecimento de saúde que presta atendimento emergencial de baixa
e média complexidade, sete dias por semana, 24 horas por dia e está integrada à rede básica,
ao SAMU e aos hospitais de referência. A unidade é responsável por estabilizar o quadro
clínico dos pacientes, definir um diagnóstico e analisar a necessidade de encaminhá-los ou
não a uma unidade hospitalar30.
Segundo a Secretaria de Saúde, a UPA possui instalações prediais adequadas em
relação a segurança e conforto ambiental, e passa atualmente por obras de adequação para
garantir o cesso às pessoas com deficiência. Possui alvará visa.

30

Informação
extraída
do
site
http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/noticia/?x=assessoriadecomunicacao&n=2888 [Acesso em 20 ago 2019]
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O equipamento, de abrangência municipal, não possui capacidade de atendimento
adequada à demanda que lhe é atribuída, por isso a formação de filas é constante, sobretudo
nos períodos epidêmicos.
A estrutura física já está totalmente ocupada e, portanto, não suportaria mais
profissionais atuando para mitigar as esperas.
No entanto, existe espaço no lote ocupado pelo equipamento que permitiria a
ampliação predial, o que se coloca como uma possibilidade visando a melhoria do
atendimento prestado. No entanto, segundo a Secretaria, existe a necessidade da
construção de 1 (um) equipamento desta natureza em outra região da cidade. Além de
melhorar a cobertura territorial de serviços emergenciais de saúde, essa ação poderia
diminuir o intenso e dificultoso tráfego naquela região.
Já o SAMU, sediado em Votuporanga, mas com abrangência regional, atende a cerca
de 300 mil habitantes distribuídos por 17 cidades da região; cinco ambulâncias ficam à
disposição dos pacientes, sendo três em Votuporanga – duas Unidades de Suporte Básico USB, que atende casos de menor complexidade com equipamento básico de suporte à vida
e uma Unidade de Suporte Avançado – USA, equipada com aparelhos semelhantes aos de
uma UTI hospitalar. As outras duas ambulâncias de suporte básico (USB) ficam nas cidades
de Nhandeara e Cardoso.
O equipamento possui capacidade de atendimento instalada adequada à demanda
existente, não sendo relatados problemas com relação ao atendimento.
A estrutura física disponível para o funcionamento da unidade suportaria mais
profissionais em caso de aumentos de demanda. O espaço ocupado pelo lote não permite
ampliação do prédio.
Todos os elementos relacionados às condições de instalação predial são
considerados satisfatórios, inclusive a acessibilidade e possui alvará visa.
Ainda na Região Oeste, está localizada a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.
No entanto, este equipamento não possui vínculo direto com a Secretaria Municipal de
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Saúde, tratando-se uma entidade civil/filantrópica, sem fins lucrativos, que atende o SUS
(competências do Estado) e planos privados de assistência à saúde.

Região Central

Foram identificados 2 equipamentos de saúde na região, responsáveis pela prestação
de serviços ambulatoriais:
•
•

Consultório Municipal X - "Dr. Jamilo Elias Zeitune"
Policlínica Municipal “Dr. “Alberto Carlos Pesciotto”
Segundo a Secretaria da Saúde, ambos equipamentos possuem capacidade de

atendimento instalada adequada à demanda existente, não sendo observada formação
constante de filas para o atendimento.
No entanto, a estrutura física não suportaria mais profissionais atuando no caso de
um eventual aumento da demanda. Também não existe possibilidade de ampliação do
prédio devido à insuficiência de espaço nos lotes.
Devido essas inflexibilidades, a Secretaria da Saúde aponta para a necessidade da
construção de um novo equipamento de saúde voltado a prestação de serviços
ambulatoriais na região central da cidade.
Foram consideradas satisfatórias as condições de conservação e segurança dos
prédios onde funcionam os equipamentos. Já em relação ao conforto ambiental, em ambos
foram identificados problemas de ventilação e iluminação natural, estando a iluminação
artificial e climatização em bom estado. Apenas o Consultório Municipal X - "Dr. Jamilo Elias
Zeitune" apresenta condições satisfatórias de acessibilidade. Ambos não apresentam o
alvará visa.
Ainda na região central da cidade estão localizados os seguintes equipamentos de
saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde:
•

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD “Sabina Antônio
Oliveira”

•

LABORATÓRIO MUNICIPAL “CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA”
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•

Vigilância em Saúde (VISA, VE, SECEZ)

•

Secretaria Municipal da Saúde

O CAPS AD, de abrangência municipal, é voltado exclusivamente ao atendimento
psicossocial para pacientes com transtornos causados pelo uso de drogas e álcool. Possui
capacidade de atendimento adequada à demanda existente, não sendo lista de espera para
o atendimento. No entanto, a estrutura física não suportaria mais profissionais atuando no
caso de um eventual aumento da demanda. Também não existe possibilidade de ampliação
do prédio devido à insuficiência de espaço no lote ocupado.
Devido essas inflexibilidades, a Secretaria da Saúde aponta para a necessidade de um
novo equipamento dessa natureza no município.
Todos os elementos de conservação, segurança, conforto ambiental e acessibilidade
do prédio onde funciona o equipamento foram considerados satisfatórios. Não possui alvará
VISA.
O Laboratório Municipal “CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA” realiza exames de
sorologia (hepatite, HIV), bioquímica (colesterol, glicose, triglicérides), exames de urina,
dengue entre outros.
Possui capacidade de atendimento adequada à demanda existente, não sendo
verificado demanda não atendida e nem a necessidade de outro equipamento dessa
natureza

no

município.

A

estrutura

física

comportaria

mais

profissionais

e,

consequentemente, suportaria maior demanda, caso houvesse. Não existe possibilidade de
ampliação do prédio devido a insuficiência de espaço no lote ocupado.
O equipamento atende todas as unidades de saúde de Votuporanga, incluindo
unidades de municípios da região.
Os elementos de conservação, segurança e conforto ambiental do prédio foram
considerados satisfatórios. No entanto, o equipamento não está adequado para atender
pessoas com deficiências.
Localiza-se também na região central a sede da Vigilância em Saúde (Vigilância
Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental).
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Segundo o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, Vigilância Sanitária é
"o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à
saúde, abrangendo:
I. controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente, se relacionem
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo.
II. controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou
indiretamente

com

a

saúde."

(Lei

8080/90)

” extraído

do

site:

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/quemsomos.asp em 03/09/2019)

Não é de competência da Vigilância para emitir certificação de produtos, sendo sua
competência apenas a inspeção e o licenciamento sanitário dos estabelecimentos onde
esses produtos são comercializados. Os principais problemas diagnosticados nesses
estabelecimentos em relação a adequação às normas da Vigilância Sanitária são a falta de
adequação quanto à acessibilidade e a necessidade de manutenção da higiene em comércio
de alimentos.
Entre as principais denúncias e reclamações que estão sob a responsabilidade da
Vigilância Sanitária Municipal estão: necessidade de regularização de áreas urbanas
destinadas à criação de animais domésticos em grandes quantidades devido o mal cheiro;
necessidade de controle visando o comércio irregular de saneantes e medicamentos;
necessidade de acompanhamento de locais que acomodam usuários de entorpecentes
visando a preservação das condições estabelecidas.
Segundo a Secretaria da Saúde, a sede da Vigilância possui capacidade de
atendimento adequada à demanda existente, no entanto, aponta-se para a necessidade da
ampliação dos serviços executados.
Essa ampliação poderia ser realizada aumentando a equipe atuante no equipamento,
uma vez que a estrutura física comportaria mais profissionais e, consequentemente,
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suportaria maior demanda. Não existe possibilidade de ampliação do prédio devido a
insuficiência de espaço no lote ocupado.
Os elementos de conservação, segurança e conforto ambiental do prédio foram
considerados satisfatórios. No entanto, o equipamento não está adequado para atender
pessoas com deficiências.
Ainda na Região Central está localizada a Secretaria Municipal da Saúde, no entanto
esse equipamento executa apenas serviços administrativos.

Simonsen

O único equipamento de saúde localizado no Distrito de Simonsen é o Consultório
Municipal VII “Joaquim Belarmino Vieira”, responsável pela prestação de serviços
ambulatoriais.
Toda a demanda requerida (residentes do próprio Distrito) é devidamente atendida
no equipamento, que não apresenta formação de filas de espera. A estrutura física
comportaria mais profissionais, bem como o espaço do lote permite ampliação do prédio.
No entanto, estas são providências não necessárias no momento, uma vez que a Secretaria
não aponta para a necessidade de novo equipamento dessa natureza no Distrito.
O equipamento possui condições satisfatórias de conservação, segurança e conforto
ambiental. Obras de adequação, voltadas ao acesso para pessoas com deficiências,
encontram-se em andamento e, ainda, não possui o alvará VISA.
Vila Carvalho e Zona Rural

Não existe Unidade de Saúde nessas regiões, sendo os pacientes atendidos em
equipamentos mais próximos localizados na zona urbana. Os munícipes destas regiões são
agendados na Unidade da Vila América caso sejam doenças crônicas e nas Unidades do
Pozzobom para consultas com Ginecologista, Pediatria e Clínico Geral, sendo
disponibilizado transporte pelo município para o tratamento.
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Conclusão

O município de Votuporanga conta hoje com 93.736 habitantes (projeção do IBGE
para 2018), sendo que mais de 70% desta população é SUS dependente e este número vem
aumentando significativamente nos últimos anos em virtude da migração de pacientes da
rede suplementar de saúde para a rede pública. Os serviços de saúde apresentam cobertura
de 93,23% em Atenção Básica, 71,00% em Estratégia Saúde da Família, 73,38% em Saúde
Bucal (Nota Técnica Departamento de Atenção Básica – junho/2019).
O município possui 16 Unidades de Saúde, contando com 19 Equipes de Estratégia
Saúde da Família (ESF), sendo três Unidades de modelo tradicional, um Centro de
Especialidades Odontológicas e dois Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família (NASFAB) sendo denominados como NASF LESTE E NASF OESTE. O município pertence à Região
de Saúde de Votuporanga – DRS XV São José do Rio Preto composta por 17 municípios.
A atenção básica em saúde, responsabilidade do município é conhecida como a porta
de entrada dos usuários nos sistemas de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. Seu objetivo
é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e
direcionar os mais graves para níveis de atendimentos superiores em complexidade.

4.8.1. Programa Saúde da Família – PSF
Segundo a Nota Técnica Departamento de Atenção Básica de maio/2019 a cobertura
de Estratégia Saúde da Família – ESF, é de 71% no município, sendo as áreas descobertas as
Unidades Básicas de Saúde:
•

Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto V. Medeiros” – Região Oeste

•

Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira” – Simonsen

•

PAS III “Jonas Pires Côrrea” – Região Norte.
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As equipes de ESF incorporaram novas práticas comunitárias e assistenciais. O agente
comunitário de saúde é o agente facilitador para a identificação de problemas coletivos e
para a mobilização comunitária. Eles realizam rotineiramente levantamentos de
comorbidades (existência de duas ou mais doenças em simultâneo na mesma pessoa) e das
necessidades da população em saneamento e meio ambiente, por exemplo. A
implementação do programa apresenta impactos positivos, como diminuição da
mortalidade materna/infantil e das internações por causas sensíveis, por exemplo. Ações
que melhoram as condições do processo saúde-doença.
Podem ser apontados como principais desafios da implementação do programa:
assegurar padrões elevados dos resultados, falta de recursos necessários para sua execução
adequada e a baixa adesão da população à prevenção e promoção de saúde.

4.8.2. Arbovirose
Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que englobam todos
aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos).
Apesar de a classificação arbovirose ser utilizada para classificar diversos tipos de vírus, como o
mayaro, meningite e as encefalites virais, hoje a expressão tem sido mais usada para designar as
doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o Zika vírus, Febre chikungunya, Dengue e Febre
amarela (FIOCRUZ, 2017).
Dentre essas doenças, atualmente, a dengue é indiscutivelmente a mais preocupante.
Entre 2015 e 2017 observou-se uma redução expressiva de casos confirmados, de 1.325 em 2015
para apenas 36 em 2017. Em 2018 o aumento já chamou a atenção, foram 224 casos confirmados.
Já este ano, até 24/06/2019, já foram notificados 6.429 casos no município, sendo 3.551
confirmados, um aumento alarmante.
De acordo com as normas técnicas o município realiza ações de prevenção em imóveis
de risco, visitas Pontos Estratégicos/Imóveis Especiais, obras, vistorias em imóveis, controle de
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criadouros, nebulização e Adensamento de Densidade Larvária. Realiza ainda trabalhos educativos
para o público em geral, divulgação em mídias locais, sala de situação e comitê.
As maiores dificuldades encontradas durante a execução do programa de vistoria se dão
nos bairros dormitórios, onde grande número de residências não são acessadas porque os
moradores estão ausentes durante o período das visitas. Foi relatado ainda a dificuldade de
conscientização da população, uma vez que a maioria dos criadouros se encontram dentro dos
quintais dos moradores. O excesso de criadouros encontrados e o número elevado de atestados
dos colaboradores, foram também dificuldades apontadas em relação à execução do programa.
As demais doenças transmitidas pelos Aedes Aegypti não causam problemas da mesma
ordem que a dengue no município:
•

Chikungunya: 2 casos confirmados em 2016, 4 em 2017, 2 em 2018 e nenhum até
24/06/2019.

•

Febre pelo Zika Vírus: 13 casos confirmados em 2016, 1 em 2017, 1 em 2018 e
nenhum até 24/06/2019.

•

Febre Amarela: Nenhum caso confirmado entre 2016 e 24/06/2019.

4.8.3. Escorpiões
Observou-se aumento das notificações por picadas de escorpiões entre 2015 e 2017,
de 374 para 588. Em 2018, observou-se queda suave, indo para 578 notificações. Não
ocorreu nenhum óbito nesses anos. Neste ano, até 24/06/2019, já foram registradas 251
notificações e um óbito.
Segundo a Secretaria de Saúde, o município realiza as seguintes ações de acordo com
as normas técnicas: orientação na conservação dos quintais, jardins, porões, livres de
entulhos como madeiras, galhos, lixos e outros; vedar buracos e frestas no chão e muros,
telas nos ralos, pias e tanques; fazer controle de insetos rasteiros eliminando abrigos e
alimentos; utilizar tampas protetoras para ralos; busca ativa no período noturno, realizada
conforme demanda; trabalho de orientações e educação para a população e mídias locais.
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Entre as maiores dificuldades apontadas pela Secretaria durante a execução das
referidas ações, estão: falta de envolvimento da população; não execução de busca ativa no
horário noturno; número elevado de atestados dos colaboradores; e dificuldade na remoção
de materiais inservíveis pelos moradores, esta última figurando como principal causa para a
proliferação de escorpiões nas regiões críticas da cidade.

4.8.4. Doenças Parasitárias
A respeito das doenças mais comuns transmitidas por animais domésticos
(leishmaniose, tracoma, verminose e helmintíase) observa-se expressiva diminuição nos
casos entre 2016, quando foram identificados 1.750 casos em humanos, e 2017, quando
identificou-se 119 casos. Já no ano de 2018 foram identificados 425 casos. Neste ano (2019)
não se obteve a quantia de casos, no entanto, uma morte por leishmaniose já foi constatada,
contra nenhuma em 2018, e três em 2017.
No combate a essas doenças, o município realiza as seguintes ações, de acordo com
as normas técnicas: saneamento ambiental; controle da população canina; trabalhos
educativos para a população em geral e mídias locais, inquéritos caninos; redução da
densidade do vetor; detecção precoce da Transmissão do Leishmaniose Visceral AmericanaLVA; monitoramento dos níveis de prevalência na população canina no município.
Maiores dificuldades encontradas durante a execução dessas ações são: moradores
ausentes; recusa na entrega de animais positivos para LVA; recusa de exames sorológicos
para a detecção da doença; aumento na criação de galináceos; grande número de atestados
dos colaboradores; falta de envolvimento da comunidade na prevenção.

4.8.5. Envelhecimento da população
Considerando o processo de envelhecimento da população, a Secretaria de Saúde
alertou para o acelerado aumento de munícipes que demandam cuidados de saúde
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específicos, executados em unidades ambulatoriais, hospitalares, em seus próprios
domicílios ou ainda em Instituições de Longa Permanência.
Como discutido anteriormente, a transição demográfica vem transformado
rapidamente as características da população do município, e o alerta da Secretaria é um
reflexo desse envelhecimento.
Dentre as dificuldades decorrentes desse processo está o aumento de pacientes
idosos com doenças crônicas. Segundo a Secretaria da Saúde, esta é uma demanda que
necessitará ser encarada, em breve, pelo poder municipal a partir de uma unidade própria
de saúde especializada. Atualmente, esses pacientes são diagnosticados e tratados pelo
AME, equipamento de abrangência regional.
Também em decorrência do processo de envelhecimento, foi identificado aumento
expressivo da procura da população para o transporte sanitário, serviço voltado a pacientes
acamados ou com dificuldade de locomoção, que não possuem condições de utilizar o
transporte coletivo, e que necessitam deslocar-se de seu domicílio para um equipamento
de saúde para a realização de consultas, exames ou outros procedimentos terapêuticos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde esse aumento vem sendo gerado, tanto pelo
aumento das consultas de atenção básica por parte da população idosa, quanto pela
situação econômica restritiva de parte expressiva dessa população.

4.8.6. Questões Institucionais
4.8.6.1. Adequação às Competências
Segundo a Secretaria de Saúde, todas as competências atribuídas pela Lei nº.
325/2017 são adequadas, exceto o serviço de coleta de animais de grande porte em vias
públicas, que está sob sua responsabilidade, porém deveria ser atribuída à outra secretaria.
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4.8.6.2 Instrumentos de Gestão
Todo o sistema utilizado na gestão dos equipamentos públicos de saúde vinculados
à Secretaria de Saúde é informatizado.
Hoje a SESAU segue as diretrizes do Plano Municipal de Saúde (2018-2021) onde são
realizadas reuniões periódicas de avaliação dos Indicadores pactuados com todos os
departamentos, além de anualmente ser realizado a Programação Anual de Saúde (PAS)
para possíveis adequações ao Plano Municipal.
Vislumbramos a necessidade de uma divisão de planejamento interno para a
implantação do Planejamento Estratégico na SESAU para desenvolver uma visão de médio
e longo prazo e assim conquistar os objetivos propostos.

4.8.6.3. Quadro de Pessoal
Segundo a Secretaria da Saúde, o número de funcionários é insuficiente, sendo
necessário a contratação em diversos setores.
Há necessidade de contratação de médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem,
farmacêuticos, auxiliar de farmácia, fisioterapeutas, auxiliar de limpeza e administrativos,
ressaltamos que todas as solicitações já foram encaminhadas para a Secretaria de
Administração da Prefeitura
Hoje a SESAU conta com o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NPEH),
onde são realizados treinamentos e capacitações, porém sempre há necessidade de
complementações.

4.8.6.4. Estrutura administrativa
De maneira geral, as instalações prediais e os equipamentos apresentam algumas
necessidades de modernização, sobretudo em termos qualitativos.
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Adequação predial do Suprimento da SESAU, local este destinado para guarda de
todos os medicamentos, material médico hospitalar e impressos utilizados na SESAU, visto
que de quando a locação do referido local houve um incremento de serviços na saúde
necessitando aumentar o local. Também necessitamos de um almoxarifado para guarda de
equipamentos e outros materiais da SESAU para atendimento das demandas de
manutenção das Unidades de Saúde
Adequação predial das instalações da SESAU com todos os serviços agregados: CEO,
Policlínica e administração da SESAU, além dos CAPS’s e SECEZ visto hoje os prédios serem
locados e não possuírem estrutura para emissão de alvará da Vigilância Sanitária e do Corpo
de Bombeiros.

4.8.6.5. Parcerias
Não foram relatadas dificuldades de articulação da Secretaria da Saúde com outros
órgãos e instâncias administrativas.

4.9.

SECRETARIA

MUNICIPAL

DA

TRANSPARÊNCIA

E

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
Este item foi elaborado a partir de informações fornecidas pela Secretaria de
Transparência e Controladoria Geral do município de Votuporanga.

4.9.1. Portal da Transparência
Este item foi elaborado a partir de informações fornecidas pela Secretaria de
Transparência e Controladoria Geral do município de Votuporanga.
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A principal ferramenta utilizada pela Secretaria de Transparência e Controladoria
Geral para tratar do tema transparência e Controle Social é o Portal da Transparência.
O objetivo do Portal da Transparência é ser uma ferramenta que permita ao cidadão
conhecer, questionar e atuar, também, como fiscal da aplicação de recursos públicos.
O controle social das ações dos governantes e funcionários públicos é importante
para assegurar que os recursos públicos sejam bem empregados em benefício da
coletividade. Visa a participação da sociedade para o acompanhamento e verificação das
ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos,
processos e resultados.
Para cumprir esse objetivo, o Portal oferece recursos que permitem ao cidadão
melhor acompanhar e compartilhar os dados disponíveis. São ferramentas que permitem
entender melhor o funcionamento do governo sob diversas perspectivas e que oferecem
dados e informações de forma fácil para o acompanhamento dos gastos em suas diversas
etapas. São muitas as possibilidades de uso do Portal da Transparência.
A Secretaria Municipal da Transparência e Controladoria Social tem estimulado o
envolvimento efetivo da sociedade local no controle da administração pública, através de
orientações prestadas via ouvidoria geral e nas reuniões realizadas com os servidores
públicos municipais. “Investir na divulgação das informações em todas as mídias e no portal
da transparência é pressuposto para que o controle social pela sociedade ocorra de forma
precisa.
Segundo a Secretaria de Transparência e Controladoria Geral existe um
acompanhamento dos procedimentos e processos administrativos em curso, dos órgãos e
entidades da administração pública municipal. A secretaria realiza inspeções nos
procedimentos e processos examinando a regularidade, conforme as normas de Controle
Interno e propõe à autoridade competente as correições ou providências a serem tomadas
nos casos de falha.
Através do Portal da Transparência, qualquer pessoa poderá acessar os dados
municipais relativos às despesas, às despesas com pessoal, ao planejamento orçamentário,
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às licitações e aos contratos, à prestação de contas, ao terceiro setor, às transferências, aos
convênios, ao patrimônio, ao acesso à informação e outros por meio do endereço eletrônico
http://web.votuporanga.sp.br:5656/transparencia/.
O Portal da Transparência da Prefeitura do Município de Votuporanga obteve a
classificação satisfatória após avaliação do Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

4.9.2. Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).
Além do Portal da Transparência o cidadão pode ter acesso às informações pelo
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). Este sistema permite que
qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe
o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo.
O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia.
No e-SIC, podem ser solicitadas informações que talvez o cidadão não encontre no
Portal de Acesso à Informação Para fazer uma solicitação pelo e-SIC, é necessário clicar no
botão ‘Solicitar Informação’, localizado na parte superior do portal da transparência. Será
aberta uma tela para o preenchimento da solicitação, na qual não é obrigatório informar
nenhum documento, nem identificação; apenas informar o Tipo de Retorno e os dados
relacionados a este Tipo de Retorno. Quando sua solicitação for gravada, o e-SIC irá gerar
um código de Protocolo, que deverá ser usado para consultar a solicitação em andamento.
Para realizar a consulta de uma solicitação já existente, deve clicar no botão ‘Consultar
Informação’ e informar o Protocolo gerado no ato do cadastramento de sua solicitação, logo
após, clicar em pesquisar.
Tabela 79. Informações do gráfico e-SIC quanto atendimento
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Fonte: CGM
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Tabela 80. Informações do gráfico e-SIC quanto ao perfil dos usuários

Fonte: CGM

Em Votuporanga o serviço tem 100% das solicitações respondidas e está disponível
no site oficial da Prefeitura e conta com uma unidade física, junto à Central de Atendimento
no Paço Municipal, na Rua Pará, Nº 3227 – Patrimônio Velho – Votuporanga/SP.
No gráfico do e-SIC é possível visualizar os dados do atendimento, que são
classificados em:- Dados Genéricos; classificando as solicitações em solicitações do sexo
masculino, solicitações do sexo feminino e solicitações de sexo não informado. Nota-se, a
partir do gráfico, que mais da metade das solicitações são do sexo masculino (51%), que as
solicitações do sexo feminino não chegam a 1/5 (um quinto) do total, correspondendo 18%,
e que as solicitações de sexo não informado estão com uma porcentagem de 31.
Além da classificação genérica por sexo, existe a classificação genérica por idade,
prevalecendo a solicitação com idade não informada com 55% (cinquenta e cinco por cento).
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4.9.3. Ouvidoria
Este item foi elaborado a partir de informações fornecidas pela Secretaria de
Transparência e Controladoria Geral do município de Votuporanga, através dos responsáveis
pelos equipamentos públicos e servidores municipais que compõem a secretaria citada.
A Constituição Federal de 1988, nos seu artigo 37, parágrafo 3, inciso I, disciplina que
a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente, as reclamações relativas à prestação dos serviços
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. A lei mencionada na
Constituição Federal foi instituída.
Com o advento da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
administração pública, a conscientização da população sobre o seu papel no governo
participativo; a socialização da informação de forma mais rápida, alcançando mais pessoas
através das redes sociais, fez com que a população buscasse com mais frequência registrar
oficialmente sua manifestação através do canal disponibilizado pela prefeitura de
Votuporanga. Visualizamos que todos os tipos de manifestação tiveram crescimento no
decorrer dos anos.
A Ouvidoria Geral do município de Votuporanga está consolidada atualmente,
resultado de sua atuação desde 2002. Em março de 2014 foi totalmente informatizada,
permitindo inclusive que o próprio cidadão registrasse sua manifestação através do portal
municipal (www.votuporanga.sp.gov.br, link: fale com a ouvidoria).
As manifestações originam-se através dos canais: telefônico-08007703590; e-mail ouvidoria@votuporanga.sp.gov.br;

atendimento

presencial

e

no

portal

municipal

(www.votuporanga.sp.gov.br, link: fale com a ouvidoria). Após o recebimento da
manifestação esta é classificada em tipos: -denúncia, reclamação, informação, sugestão,
agradecimento e enquadrada dentre os assuntos previamente estabelecidos, sendo 62
assuntos.
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Posteriormente a manifestação é encaminhada a Secretaria responsável pela resposta
ou solução do caso. A interlocução com as secretarias é excelente, pois não há “ruídos” na
comunicação. As manifestações são totalmente rastreadas e respondidas conforme
preconiza a legislação. O chefe da Ouvidoria analisa a resposta e se estiver em conformidade
e satisfatória traduz a comunicação ao cidadão manifestante. O tempo de resposta é
estabelecido pela Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017.
De acordo com a tabela XXX, as manifestações estão assim dispostas:
Tabela 81. Registro do banco de dados quanto às manifestações
Manifestações

2015

2016

2017

2018

Agradecimento 07

11

16

13

Denúncia

166

206

346

426

Informação

41

44

55

36

Reclamação

1619

1568

2377

2271

Sugestão

24

41

55

46

Total

1857

1870

2849

2792

Resolutividade

91,98%

89,40%

86,43%

96,88%

Fonte: Autores com base nos dados fornecidos pela CGM

O índice de resolutividade é calculado através da divisão número de manifestações
registradas no período pelo número de manifestações respondidas ao cidadão. Sendo que,
no ano de 2015 este índice foi de 91,98%; em 2016 foi de 89,40%; em 2017 foi de 86,46% e
em 2018 foi de 96,88%. Desde 2016 o índice regrediu tendo uma reviravolta em 2018, no
qual teve uma alavancagem, chegando aos 96,88%.
Número de manifestações registradas no período

Índice de resolutividade =
Número de manifestações respondidas ao cidadão

Através dos dados da tabela acima, nota-se que o número de manifestações
aumentou 150%(cento e cinquenta por cento), do ano de 2015 (1857 manifestações) para
2018 (2792), isso pode ter ocorrido pela conscientização da população sobre o seu papel no
governo participativo; a socialização da informação de forma mais rápida, alcançando mais
pessoas através das redes sociais, fez com que a população buscasse com mais frequência
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registrar oficialmente sua manifestação através do canal disponibilizado pela prefeitura de
Votuporanga. Já o número de denúncias teve um aumento de 256% (duzentos e cinquenta
e seis por cento), no período considerado, passando do número 166 em 2015 para 426 em
2018. As outras manifestações (Agradecimento, Informação, Reclamação e Sugestão),
variaram ora crescente ora decrescentemente no período relatado.
Não foi fornecido a relação dos bairros com mais manifestações.

4.9.4. Controle Interno
Este item foi elaborado a partir de informações fornecidas pela Secretaria de
Transparência e Controladoria Geral do município de Votuporanga, através dos responsáveis
pelos equipamentos públicos e servidores municipais que compõem a secretaria citada.
Concernente ao Controle Interno a Secretaria tem com premissas e executa tudo que
está a seu alcance relacionado à Defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria
pública, correição, prevenção e combate à corrupção, incremento da transparência da
gestão no âmbito da administração pública municipal.

4.9.5. Questões Institucionais
4.9.5.1. Adequação às Competências
As competências atribuídas a esta Secretaria estão adequadas perante a legislação
em vigor.

4.9.5.2. Instrumentos de Gestão
Planejamento anual, relatórios, reuniões técnicas, utilização de softwares, intranet e
internet. Todos os instrumentos atendem à demanda atual.
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4.9.5.3. Quadro de Pessoal
Cargo

Quantidade

Secretário

01

Controlador Interno

03

Chefe da Divisão da Ouvidoria

01

Estagiário

02

É necessária a ampliação da equipe com criação de 02 vagas para Controladores.
É necessária a ampliação da equipe da Ouvidoria Geral com a criação de 01 vaga para
nível médio.
Quanto a qualificação dos servidores, deve ser continua tendo em vista as mudanças
que ocorrem, quase que diariamente, nas legislações inerentes ao controle interno, a
transparência, ao atendimento das manifestações, especialmente denúncias e ao combate a
corrupção.

4.9.5.4. Estrutura administrativa
Salas, computadores e mobiliário estão regulares.
É necessário a aquisição de um veículo para as auditorias.

4.9.5.5. Parcerias
Sempre que necessário é estabelecida parceria com outros órgãos e instâncias
administrativas sem dificuldades.
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4.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEASO
Este item foi elaborado a partir de informações fornecidas pela Secretaria de
Assistência Social – SEASO, do município de Votuporanga por meio dos profissionais do
setor de Vigilância Socioassistencial e dos responsáveis dos equipamentos que compõem a
rede socioassistencial do município. Esses equipamentos estão apresentados no mapa
anexo 53. Além das informações, os responsáveis também teceram análises que são
expostas indiretamente no texto que se segue.
Duas considerações são fundamentais antes do início da análise da distribuição
espacial da rede socioassistencial no município de Votuporanga.
Primeiro, é importante destacar que boa parte da rede é composta por Organizações
da Sociedade Civil - OSCs. De acordo com o Instituto de Pesquisas Aplicadas -IPEA, fundação
pública federal vinculada ao Ministério da Economia:
As organizações da sociedade civil são entidades nascidas da livre
organização e da participação social da população que desenvolvem ações
de interesse público sem visarem ao lucro. As OSCs tratam dos mais diversos
temas e interesses, com variadas formas de atuação, financiamento e
mobilização (IPEA, 2019).

Considerando que as OSCs representam 63% da rede socioassistencial (17 de um
total de 27 equipamentos levantados pela SEASO), os serviços oferecidos por elas foram
considerados na análise. No entanto, como fica claro na análise que se segue, a capacidade
de atendimento desses equipamentos é bastante reduzida frente a capacidade dos
equipamentos públicos.
A atuação das OSCs complementa e se articula com as ações socioassistenciais
desenvolvidas diretamente pelo poder público em equipamentos específicos. Todas as OSCs
levantadas neste item possuem termo de parceria com o poder público municipal,
recebendo recursos financeiros municipais e isenções fiscais para exercerem suas funções.
Outras fontes de financiamento (público e privado) ajudam a compor a receita financeira
dessas unidades privadas de assistência social.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

566

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

A segunda consideração é a respeito dos recortes territoriais. A SEASO possui a sua
própria divisão territorial; esta orienta a execução das suas políticas públicas, inclusive
nomeando os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, do município. Essa divisão
própria não condiz com a regionalização proposta31 inicialmente pela Equipe PDP.
Atualmente existem quatro CRAS em funcionamento no município, CRAS Norte,
Leste, Sul e Oeste; este último inaugurado em agosto de 2019, cada um com sua respectiva
área de abrangência, que juntas cobrem todo espaço urbano do município. Os moradores
de cada área são referenciados ao seu respectivo CRAS, que segundo Política Nacional de
Assistência Social-PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica de Assistência SocialNOB/SUAS 2012 (Sistema Único de Assistência Social), tem a meta de atendimento até 1.000
famílias/ano em situação de vulnerabilidade social, referenciando até 5.000 famílias na sua
área de abrangência.
Os dois principais serviços desenvolvidos nos CRAS do município são o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos- SCFV.
O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos,
promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de
vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter
preventivo, protetivo e proativo.
A fim de promover espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades e
reconhecimento de possibilidades, o PAIF realiza ações com famílias que possuem pessoas
que precisam de cuidado, com foco na troca de informações sobre questões relativas à
primeira infância, adolescência, juventude, envelhecimento e deficiências.

Tem por

31

Essa proposta está sendo utilizada, nesta etapa de diagnóstico, para fins analíticos. Sua utilização
como base para um sistema de monitoramento e planejamento territoriais permanente será avaliada
posteriormente.
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princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo
exclusivamente à esfera estatal sua implementação e oferta por meio do CRAS.
Já o SCFV é realizado através de grupos, e organizado a partir de percursos. O serviço
é executado de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com
o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a
ocorrência de situações de risco social. Trata-se de uma forma de intervenção social
planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território.
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de
pertencimento e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a
convivência comunitária.
O SCFV possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos
direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Deve prever o
desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição dos grupos
(presença de pessoas com deficiência, de diferentes sexos, etnia entre outros). Articula-se
com o PAIF, de modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços,
garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social.
Destaca-se também que todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos
no território de abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV, devem ser referenciados e manter articulação com o
PAIF.
Cabe ressaltar, que o CRAS Norte se localiza na Região Leste, na perspectiva do
recorte analítico utilizado neste diagnóstico, porém, pela proximidade e por referenciar toda
a população residente na região Norte, ele será considerado como um equipamento da
região.
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A área de abrangência do CRAS Leste cobre parte da região sul delimitada pelo PDP,
e o CRAS Sul abrange toda a região oeste, que brevemente contará com sua própria unidade
(CRAS Oeste) e referenciará os moradores da região.
Essas comparações podem ser melhor observadas na figura abaixo:
Figura 153. Localização dos CRAS conforme recorte da SEASO

CRAS Norte

CRAS Leste

CRAS Oeste

CRA SSul

Fonte: SEASO

Região Norte

Segundo o recorte proposto, a Região comporta três equipamentos públicos da rede
socioassistencial: Centro de Referência de Assistência Social “Anna Ferreira de Queiroz” CRAS Norte; o Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” - CDI e o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social “Vereador Alcides Pelicer” - CREAS.
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4.10.1. CREAS
Segundo a SEASO, o CREAS é uma unidade pública estatal, referência para a oferta
de trabalho social às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação
de direitos, que demandam intervenções especializadas no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS.
Sua gestão e funcionamento compreendem um conjunto de aspectos, tais como:
infraestrutura e recursos humanos compatíveis com os serviços ofertados, trabalho em rede,
articulação com as demais unidades e serviços da rede socioassistencial, e com as demais
políticas públicas e órgãos de defesa de direitos. A gestão também é responsável pela
organização de registros de informação e desenvolvimento de processos de monitoramento
e avaliação das ações realizadas.
Em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos NOB–RH
(2006) a capacidade de atendimento deve considerar o nível de gestão e o porte do
município no âmbito do SUAS, desse modo, a prerrogativa do CREAS compreende o
atendimento de 80 pessoas/indivíduos mês devendo contar com uma equipe de referência
de 01 coordenador, 02 assistentes sociais, 02 psicólogos, 04 profissionais de nível superior
ou médio (abordagem dos usuários) 2 auxiliares administrativos.
Para atender uma meta de 410 famílias, os recursos humanos atualmente existentes
são: 1 Coordenador, 4 Assistentes Sociais, 5 Psicólogos, 5 Educadores Sociais, 2 Estagiários
de Psicologia, 1 Assessoria Jurídica,1 Serviços Gerais, 1 Apoio administrativo, 1 Motorista,1
Recepcionista.
Porém mesmo considerando os parâmetros de referência para nível de gestão dos
municípios e o porte médio do município para implantação do CREAS seja apenas um
CREAS, mediante o aumento dos números de atendimentos no CREAS e gravidade das
ocorrências notificadas ou denunciadas, os recursos humanos existentes são insuficientes,
havendo a necessidade no município de ampliação das unidades existentes e dos recursos
humanos e implantação de uma nova unidade, garantindo esse novo equipamento público
maior acessibilidade aos usuários e qualidade na oferta dos serviços.
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Atualmente, dois serviços são ofertados na unidade: Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e de
Prestação de Serviços à Comunidade – PSC.
O PAEFI é um serviço ofertado exclusivamente pelo CREAS com a finalidade de
oferecer apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros
em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações
direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários e sociais, e para o fortalecimento da função protetiva das famílias
diante do conjunto de condições que as submetem a situações de vulnerabilidade e risco
pessoal e social. O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade,
potencialidades, valores, crenças e identidade das famílias. O serviço articula-se com as
atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas
diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve
garantir atendimento de qualidade e providências necessárias para a inclusão da família e
seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferências de
renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito.
Desse modo, o público atendido envolve crianças, adolescentes, adultos, idosos,
pessoas com deficiência, cujo serviço realiza atendimentos e/ou acompanhamento familiar
nas situações em que se vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência física,
psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do
convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil;
discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de
violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam
danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar;
descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família- PBF e Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil- PETI em decorrência de violação de direitos.
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Já o PSC tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,
determinadas judicialmente. Devendo contribuir para o acesso a direitos e para a
ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens.
Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância da responsabilização face ao
ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com
as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida. Na sua
operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PlA, com
a participação do adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a serem
alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre outros
aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do adolescente. O
acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com
frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o
desenvolvimento do PIA.
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o serviço
deve identificar no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: entidades
sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços governamentais. O
adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao CREAS, onde será
acompanhado e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe certa restrição de direitos e um
acompanhamento sistemático do adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de
seu convívio familiar e comunitário. Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses,
podendo ser prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine.
O público atendido pelo serviço, portanto, são adolescentes de 12 a 18 anos
incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da
Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.
Cabe ressaltar que se observa como dificultadores no município, a negativa dos
adolescentes em retomar e concluir os estudos, impossibilitando inclusão no mercado do
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trabalho e cursos profissionalizantes, além da problemática do envolvimento elevado com
a dependência química.

4.10.1.1. Caracterização da população atendida pelo CREAS
Inicialmente, cabe ressaltar que o CREAS tem abrangência municipal, atendendo,
portanto, público de todas as regiões da cidade. Obedecendo ao recorte territorial proposto
pela revisão do PDP, segue a apresentação da divisão territorial em relação às famílias e/ou
indivíduos atendidos e/ou acompanhados pela unidade.

Gráfico 19. Divisão Territorial do Público atendido no CREAS - Votuporanga
30%
24%
21%
11%
7%

2,5%

1,5%

2%

1%

Fonte: SEASO

Percebe-se que apesar da localização na Região Norte, a maioria do público atendido
no equipamento reside na Região Sul. O que pode ser um primeiro indicativo da
vulnerabilidade social daquela região. A região Norte compreende o segundo maior público
atendido. As duas regiões juntas comportam mais da metade da população atendida no
equipamento.
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Também chama atenção o fato de que em todos os recortes estabelecidos residem
pessoas que tiveram acesso aos serviços prestados no equipamento, o que confirma sua
abrangência municipal.
Por se tratar de uma unidade que compõe a rede de proteção social do município,
seus serviços somam-se às ações das demais políticas públicas (saúde, educação, trabalho e
outras), na perspectiva de ampliar a capacidade das famílias e indivíduos no enfrentamento
e superação das situações de risco pessoal e social por violação de direitos.
No Gráfico 20, são destacadas as formas de acesso da família a unidade, utilizando
como dados as famílias e/ou indivíduos que estão em acompanhamento familiar cuja
entrada deu-se a partir de 2017.

Outros orgãos do Sistema de Garantia de…

17
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Gráfico 20. Forma de acesso da família ao CREAS (2017 a 2019)
Fonte: SEASO

Destaca-se a participação das Delegacias como principal órgão de encaminhamento
de pessoas aos serviços prestados no CREAS, provavelmente jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas, o que demonstra a relevância do equipamento na execução das
políticas públicas de segurança no município.
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Vale destacar o papel da Saúde, Educação, Outras Políticas Setoriais e Outros Serviços
da Assistência Social. Juntos, esses órgãos encaminharam mais de 27% do público atendido
no CREAS, demostrando a articulação do equipamento com as demais políticas públicas
desenvolvidas no município.
Entre janeiro e junho de 2019, os serviços do CREAS atenderam e/ou acompanharam
580 famílias e/ou indivíduos em situação de violência e/ou violações de direitos. Estas
famílias e/ou indivíduos apresentaram as seguintes situações de desproteção social que
demandam atendimentos especializados da unidade como demonstra o gráfico 21.

Gráfico 21 - Situações de desproteção atendidas/acompanhadas pelo CREAS Votuporanga.
Janeiro – junho de 2019

Fonte: SEASO
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Em relação ao sexo, do público atendido em situações de violência e/ou violação de
direitos, observa-se, no gráfico 22, maior incidência no sexo feminino em relação aos casos
de abusos, tanto sexuais como físicos e psicológicos, exploração sexual e tentativa de
suicídio. Quanto o sexo masculino, observa-se maior incidência em relação à casos de
trabalho infantil, medidas socioeducativas, tanto em casos de internação quanto liberdade
assistida e prestação de serviço comunitário.

Gráfico 22. Situação de desproteção social por sexo. CREAS Votuporanga - 2019

Fonte: SEASO

Em relação ao perfil etário do público atendido no CREAS, conforme o gráfico 23, no
ano de 2019, a maioria foi de idosos (34%), seguidos pelos adolescentes (32%), que juntos
representam dois terços do total dos atendidos no equipamento. Pode-se aferir, a partir
desses números, que estes dois grupos etários são os de maior vulnerabilidade no
município.
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Gráfico 23. Faixa Etária do Público atendido pelo CREAS. 2019
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Fonte: SEASO

No que concerne à renda familiar, conforme gráfico 24, chama atenção o fato de 71%
das famílias atendidas/acompanhadas pelo CREA apresentarem renda inferior a 2 salários
mínimos. Um indicativo de que a renda é fator determinante na procura por serviços
assistenciais, apontando que quanto menor a renda, maior a chance de o indivíduo ser
exposto a situações de risco pessoal e social por violação de direitos.
Gráfico 24. Renda Familiar das Famílias atendidas/acompanhadas pelos serviços do CREAS
Votuporanga – 2019.
Renda Familiar das Famílias atendidas/acompanhadas pelos serviços do
CREAS Votuporanga - 2019
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Fonte: SEASO
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Merece ressalva os 5% de famílias/indivíduos que apresentam renda mensal inferior
a ½ salário mínimo, pois é um indicador de população vivendo em situação de extrema
pobreza no município.

4.10.2. CRAS Norte
Segundo os gestores do CRAS Norte, a unidade atende sobretudo a trabalhadores
informais, da construção civil (pedreiros e serventes de obras), desempregados (com total
ausência de renda), beneficiários de transferência de renda, famílias em processo de
reconstrução de autonomia e vínculos, famílias com crianças, adolescentes, jovens e idosos
inseridos em serviços socioassistenciais.
A faixa etária atendida varia entre 0 e 60 anos, e na maioria das vezes, o público
atendido e a pessoa de referência da família são do sexo feminino.
Foram

relatados

como

principais

motivos

da

procura:

orientações

e

encaminhamentos; acesso a serviços e benefícios socioassistenciais; inclusão da família no
acompanhamento do PAIF; inserção no SCFV para crianças e adolescentes; inserção no SCFV
para idosos; atualização e/ou inclusão no Cadúnico32; encaminhamento para INSS visando
acesso ao BPC; acesso a Benefícios Eventuais; acesso para documentação civil;
encaminhamento

para

CREAS e outras unidades de Proteção

Social Especial;

encaminhamentos para Unidades de Saúde; acesso para Tarifa Social de Energia Elétrica.
Gráfico 25. Famílias em acompanhamento pelo PAIF

32

Rodapé: Trata-se do principal sistema de banco de dados utilizado para diversos programas,
projetos, serviços e benefícios do Governo Federal, tais como: Programa Bolsa Família; Benefício de Prestação
Continuada – BPC; Carteira do Idoso, Pronatec; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; Programa
Minha Casa Minha Vida; Tarifa Social de Energia Elétrica; Isenção de Taxas para Concursos Públicos; Programa
Renda Cidadã; Programa Ação Jovem, dentre outros.
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Fonte; SEASO

Segundo a SEASO, as demandas não atendidas atualmente se dão por falta de
funcionários no quadro de pessoal da unidade, que está sobrecarregado com os serviços já
em funcionamento. Existem demandas de idosos a serem atendidos no SCFV, e a unidade
não consegue abrir novos grupos de idosos.
Gráfico 26. Volume do SCFV

Fonte: SEASO
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Outro ponto a ser destacado é que ainda existem famílias não atendidas na área de
abrangência da unidade, pois a equipe não consegue se dedicar à busca ativa por estar
envolvida em processos de trabalhos técnicos e administrativos na própria unidade.
Na perspectiva da SEASO, este é o equipamento público da rede socioassistencial
mais precário em relação à qualidade da estrutura física, estando comprometido pela
deterioração do tempo e necessitando de diversos reparos. Outro problema identificado é
que o CRAS Norte está situado próximo a uma área de preservação ambiental, onde a
população joga lixos e entulhos ocasionando a proliferação e animais peçonhentos e
mosquitos. A iluminação pública do entorno e da própria unidade é insuficiente.
Por falta de espaço, a estrutura construída não comporta novos grupos dos serviços
do PAIF. Contudo, o espaço total ocupado pelo terreno permite a ampliação das instalações
prediais, o que atenderia à necessidade da construção de novas salas objetivando ampliação
dos serviços ofertados.
Sobre acessibilidade, a unidade do CRAS Norte possui banheiros adaptados, mas o
acesso às salas de atendimento não possui rampas de acesso adequado. A entrada do
equipamento possui piso irregular, o que dificulta o acesso.
A equipe que atua no equipamento possui qualificação, mas o processo de
capacitação precisa ser contínuo para melhor atender a população. É necessária também a
contratação de funcionários uma vez que, em decorrência de aposentadoria, observa-se a
presença de vagas não preenchidas no quadro de pessoal. Há problemas com transporte
sem acessibilidade para idosos, necessidade de reposição de mobiliários para garantir a
segurança dos usuários.

4.10.3. Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” - CDI
Segundo a Secretaria de Assistência Social, neste equipamento é oferecido o Serviço
de Proteção Especial para Pessoas Idosas e suas famílias, que disponibiliza acolhimento à
idosos durante o dia, que regressam às suas residências ao fim do horário de funcionamento
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do equipamento. Assim, pode-se afirmar que esta unidade funciona como uma “creche”
voltada a idosos, ofertando alternativas a famílias que não podem acompanhar, em horário
integral, algum ente idoso em situação de vulnerabilidade.
A renda per capita dos indivíduos atendidos segue os critérios de inclusão dos
programas de transferências de renda, de acordo com declaração (Cadastro Único - de ¼
até 3 salários mínimos). O público atendido é formado por idosos com idade igual ou
superior a 60 anos, sendo a maioria do sexo feminino e semi-dependentes (segundo a
ANVISA, grau de dependência I e II) nas atividades da vida diária. O principal motivo da
procura é a situação de vulnerabilidade ou risco social em que se encontram.
Apenas idosos residentes no município de Votuporanga, há no mínimo 5 anos, são
atendidos no equipamento. No entanto, indivíduos provenientes de todas as regiões do
município, incluindo as áreas rurais, são ali acolhidos. Devido essa abrangência municipal,
mesmo tendo passado recentemente por expansão/adequação do espaço físico e aumento
na capacidade de atendimento de 25 para 50 vagas, foi identificada pela SEASO a
necessidade de construção um novo equipamento (público) dessa natureza, com estrutura
adequada e localização estrategicamente centralizada na Região Sul, pois o CDI atende um
número expressivo de idosos residentes nesta região, pois o CDI atende um número
expressivo de idosos residentes nesta região de alto índice de vulnerabilidade social. Em
relação à população idosa do município que segundo dados do SEADE de julho de 2019
está em 16.640 pessoas, portanto, este equipamento atende somente 0,3% de idosos.
Foi identificada, ainda, a necessidade de contratação de dois Assistentes Sociais para
integrar a Equipe Técnica do CDI. Em relação à qualificação da equipe, foi informado esta
recebe apenas orientações de trabalho, passando por supervisões frequentemente.
Este equipamento não possui sistema informatizado e padronizado para lançamento
de atendimentos e levantamento de dados e produção de indicadores. É necessária a
viabilização de contratação de profissional de nutrição para o CDI, devido às necessidades
específicas dos idosos, além de articulação com outras políticas setoriais (saúde e esporte)
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para viabilização de profissionais de enfermagem para ministrar medicamentos aos idosos
e educador físico para desenvolvimento de atividades lúdicas e físicas aos idosos.

4.10.4. Equipamentos Privados da Rede Socioassistencial da Região
Norte
Ainda sobre a rede socioassistencial presente na Região Norte, foram identificados
os seguintes equipamentos privados (OSCs): Unidade de Acolhimento Irmãos de Emaús Casa Abrigo; Centro de Convivência Lar Beneficente Celina; Centro de Convivência Centro
Social de Votuporanga – Unidade Pozzobon.

4.10.4.1. Unidade de Acolhimento Irmãos de Emaús - Casa Abrigo
Segundo os administradores da OSC, a maior parte da demanda deste equipamento
é composta por homens, desempregados, com idade predominante de 35 a 49 anos, em
situação de rua. O perfil do público atendido é em virtude: do desemprego, dependência
química e alcoólica, ausência de qualificação profissional e rompimento do vínculo familiar.
O equipamento presta atendimento à população em situação de rua (casa de
passagem) de todas as regiões do município, de outras cidades, e inclusive de outros estados
e países.
Foi informado também que o equipamento está sobrecarregado, apresentando falta
de vaga diante da grande demanda. Há espaço para expansão e adequação do
equipamento, porém as obras necessárias não são realizadas por falta de recurso financeiro.
O equipamento possui estrutura física que comportaria mais profissionais, porém, da mesma
forma, não são contratados novos profissionais por escassez de recursos financeiros por
parte dos órgãos públicos municipal, estadual e federal.
A OSC aponta como dificultador o encaminhamento de pessoas, pela rede, que não
atendem o perfil do Serviço, sendo necessário o aprimoramento do fluxo de atendimento
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com a rede socioassistenciail e setorial; ausência de equipe especializada para abordagem
social de pessoas em situação de rua.

4.10.4.2. Centro de Convivência Lar Beneficente Celina - Lar Celina
Foi informado que a grande maioria do público atendido vive em situação de extrema
pobreza. O equipamento atende diariamente a pessoas de todas as idades, porém o SCFV é
destinado a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. A OSC notificou que não faz distinção
de sexo, cor, religião em seu atendimento. As principais procuras são por vagas nos serviços
ofertados como projetos e cursos profissionalizantes. Por vezes, a procura é motivada pela
própria falta de recurso alimentar.
São ainda realizadas, pela equipe da OSC, buscas ativas nas famílias que vivem em
situação de vulnerabilidade social.
Atualmente, são atendidos 80 adolescentes, sendo 50 conveniados pelo Poder
Público.
Foi relatado ainda a existência de pequena lista de espera, e que a mesma pretende
ser suprida em breve. Apesar da grande demanda pelos serviços ofertados, a expectativa é
de aumentar a meta de atendimentos no segundo semestre, pois foi obtida uma excelente
estrutura física que possibilita esse aumento.
Segundo os administradores da OSC, não existe a necessidade de construção de
novos equipamentos ou o estabelecimento de novas parcerias, desde que cada
equipamento “realize seu trabalho com êxito”.
O maior público atendido no equipamento se concentra na zona norte, porém
pessoas de outras regiões também são atendidas.
Em relação a conservação e segurança da OSC, foi informado que a mesma se
encontra em perfeitas condições, apresentando um ambiente seguro, arborizado e
confortável, com ótima ventilação, iluminação e climatização.
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A OSC possui acessibilidade a pessoas com deficiência e a equipe que realiza os
atendimentos é formada por profissionais com ensino superior completo.

4.10.4.3. Centro de Convivência Centro Social de Votuporanga – Unidade
Pozzobon
Este mantido pelo Centro Social de Votuporanga, mediante termo de parceria de
colaboração com a Prefeitura, presta atendimento a 30 adolescentes residentes na região
norte da cidade nos bairros Pozzobon, Colinas, Santa Amélia, Cohab, Propovo, Parque das
Nações, Cidade Jardim I e II, na faixa etária de 15 a 17 anos de ambos os sexos, cursando
ensino médio, ensino fundamental e alguns em situação de evasão escolar, sendo que 50%
do público atendido, se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, considerado
grupo prioritário. Apresenta uma média de 60% de famílias que possuem renda até de 02
salários mínimos e 40% de famílias com renda de 02 a 03 salários mínimos.
O equipamento não está sobrecarregado, atendendo a demanda existente antes da
implantação do serviço, não apresentando condições de ampliação de atendimento e
contratação de novos profissionais, devido a estrutura física tratar-se de um prédio
improvisado denominado de centro comunitário, necessitando adequação, reforma ou a
locação de outro imóvel para melhor oferta do serviço socioassistencial, cedido pela
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEASO.

Região Sul

4.10.5. CRAS Sul
O único equipamento público da rede socioassistencial identificado na Região Sul foi
o Centro de Referência de Assistência Social “Osmar Pereira” - CRAS Sul, implantado no
município em agosto de 2006, materializando, juntamente a outras unidades, o processo de
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adesão aos novos moldes de gestão e operacionalização da Assistência Social a partir da
regulamentação, em âmbito nacional, da Política Nacional de Assistência Social- PNAS
(2004), Norma Operacional Básica- NOB (2005) e demais normativas legais desta política
pública.
Segundo a Secretaria de Assistência Social, o CRAS Sul possui localização urbana
periférica com capacidade de referenciamento de até 5.000 famílias, e até 1.000 famílias em
situações de vulnerabilidade social ao ano por meio do PAIF.
Informações dos gestores do equipamento, relatam que atualmente os dados de
atendimento anual suprem a meta de atendimento deste serviço (PAIF), contudo, por motivo
da abrangência de território desta unidade ser muito extensa, existem famílias de bairros
distantes que se encontram descobertas, tendo atendimento/acompanhamento pontuais
caso a demanda seja identificada e encaminhada por um ou demais setores ou políticas
públicas.
Gráfica 27. Famílias em acompanhamento pelo PAIF – CRAS Sul

Fonte: SEASO

Ressalta-se também que a equipe de referência do PAIF atualmente não executa
integralmente este serviço, pois se subdivide entre a execução de PAIF e SCFV. Não existe
equipe de referência específica para execução do SCFV na unidade, tendo como equipe para
este serviço profissionais terceirizados, assim como profissionais do PAIF.
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Gráfico 28. Volume do SCFV – CRAS Sul

Fonte: SEASO

Atualmente (considerando que o CRAS Oeste ainda não está em operação), o CRAS
Sul é a unidade do CRAS com maior abrangência territorial no município, sendo referência
de aproximadamente 85 bairros/loteamentos. Estima-se que na área de abrangência do
CRAS Sul vivam cerca de 10.000 pessoas, e comporta 60% das famílias inscritas no Cadúnico
do município. Assim, considera-se que o PAIF tem papel fundamental na compreensão das
especificidades do território da região, uma vez que o olhar técnico sobre as necessidades
e demandas da família no contexto e dinâmicas socio territoriais é que dão o desenho do
trabalho social a ser desenvolvido pelo referido serviço.
Segundo levantamento das informações contidas no Registro Mensal de
Atendimentos do CRAS Sul, referente ao período de junho/17 a junho/18, o volume de
famílias em acompanhamento familiar obteve média mensal de 193 famílias. Ainda no
mesmo período, foram realizados 2.549 atendimentos particularizados e 289 visitas
domiciliares. Destaca-se que no ano de 2018, o CRAS Sul superou a meta prevista de famílias
atendidas anualmente.
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A meta do PAIF em 2019 é priorizar o mínimo de 50% para atendimento de situações
prioritárias. Estas situações subdividem-se entre as seguintes faixas etárias: 15 crianças e
adolescentes com faixa etária de 6 a 14 anos; 20 adolescentes e jovens com faixa etária de
15 a 17 anos; 70 idosos acima de 60 anos.
Cabe destaque considerações a respeito do serviço de Cadúnico prestado nesta
unidade. O setor da unidade responsável por esse serviço, realiza em torno de 3.500
atendimentos por ano (dentre os quais: cadastramento, recadastramento, consultas e
orientações às famílias que comparecerem à unidade), e atualmente possui 2 funcionários
efetivos com carga horária de 8 horas/dia para execução da atividade.
Segundo a SEASO, até que o CRAS Oeste entre em pleno funcionamento, equipes do
CRAS Sul realizam atendimentos pontuais via deslocamento da equipe para a região, que
possui bairros com fortes características de vulnerabilidade. Um deles como o bairro Boa
Vista II é constituído por famílias oriundas de processo de desfavelamento, e seu território
está localizado em área de difícil acesso, o que compromete seriamente a circulação de seus
habitantes pela cidade.
Em relação às condições de funcionamento, a unidade do CRAS Sul executa suas
atividades em prédio público próprio, contudo este local necessita de diversos serviços de
ampliação, manutenção e reparos visando a adequação de espaço físico com o objetivo de
qualificar os serviços ofertados para a demanda já existente.
Dentre as dificuldades encontradas, destaca-se a ausência de aquisição de materiais
permanentes nos últimos anos. Ressalta-se que as solicitações de tais serviços são sempre
notificadas em documento encaminhado à SEASO.
O prédio da unidade do CRAS Sul encontra-se acessível para pessoa com deficiência,
porém não de acordo com as normas ABNT.
Em relação à informatização do sistema da unidade, desde o ano de 2017 foi
encerrado o contrato com a empresa que fornecia o sistema informatizado de cadastro das
famílias em atendimento/acompanhamento nas unidades de assistência social do município,
bem como de referência e contra referência do público que utiliza esta política. Até a
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presente data tal o serviço não foi restabelecido. Atualmente, dispõe-se apenas dos sistemas
utilizados

para

preenchimento

de

dados

específicos

solicitados

para

cadastramento/recadastramento em programas e/ou serviços do Governo Federal ou
Estadual.
No que se refere à capacitação* dos profissionais que atuam não apenas na unidade
do CRAS Sul, mas na Assistência Social no âmbito da Proteção Social Básica em Votuporanga
como um todo, nos últimos anos foram realizadas capacitações e seminários específicos
direcionados aos trabalhadores do SUAS, contudo, no ano de 2018 não foi realizada
nenhuma capacitação33 específica para este público de trabalhadores.

4.10.6. Equipamentos Privados da Rede Socioassistencial da Região Sul
A rede socioassistencial da Região Sul, compõem ainda sete equipamentos privados
(OSCs): Unidade de Acolhimento Lar do Velhinho de Votuporanga; Centro de Convivência
Associação Beneficente Caminho de Damasco; Centro de Convivência Associação Irmão
Beneficente Mariano Dias; Centro de Convivência Frei Arnaldo; Associação Fraterna da União
dos Pais e Amigos das Crianças Especiais Recanto Tia Marlene – AFUPACE; Comunidade São
Francisco de Assis; Unidade de Acolhimento Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga.

4.10.6.1 Unidade de Acolhimento Lar do Velhinho de Votuporanga
Segundo a administração, a OSC, em parceria com a política de assistência social do
município, atende em média 30 idosas do sexo feminino, com grau de dependência I e II.

33

As capacitações ocorrem no âmbito do Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS)
que foi Instituído pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 08, de 2012 para
assegurar a oferta de formação e capacitação permanente para profissionais, gestores, conselheiros e técnicos
do SUAS e a implementação das ações dos Planos de Educação Permanente e Aprimoramento da Gestão do
SUAS nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e a Política Nacional de Educação Permanente foi aprovada
pela Resolução CNAS nº 04/13 orientando a construção de conteúdos para processos formativos com base no
reconhecimento dos saberes já construídos nas práticas profissionais, partindo de situações concretas
vivenciadas pelos trabalhadores do SUAS. Tais saberes são ampliados a partir da disseminação de
conhecimentos científicos e da troca de experiências.
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Em geral, as idosas são mulheres analfabetas, com renda familiar proveniente dos benefícios
ou aposentadoria com salário mínimo, e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Muitas vezes elas são cuidadas por familiares que também já são idosos, também
apresentam renda familiar provenientes de benefício ou aposentadoria com salário mínimo
e que, por motivos financeiros, físico e psíquico, não possuem condições mínimas
necessárias para manter cuidados diários com a pessoa idosa.
A instituição mantém lista de espera frequentemente, atuando normalmente em sua
capacidade máxima. O limite de atendimentos é determinado pela sua capacidade técnica
operacional, visto que a instituição possui estrutura física ampla que comportaria mais
pacientes, o que não é feito devido a falta de profissionais com capacitação adequada para
manter os cuidados diários com a pessoa idosa.
As instalações prediais estão de acordo com a legislação vigente e estão adequadas
aos serviços prestados.

4.10.6.2. Centro de Convivência Associação Beneficente Caminho de Damasco
Segundo a administração, A Associação Beneficente “Caminho de Damasco” está
localizada em um bairro considerado periférico da cidade. As famílias atendidas pela
entidade abrangem moradores dos bairros Palmeiras I, Matarazzo, Sonho Meu, Estação e
Palmeiras II. Em sua grande maioria, essas pessoas encontram-se em situação de
vulnerabilidade, provenientes de processos de desfavelamento.
A OSC atende atualmente a 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos por meio da
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Desse total 60%
são alunos da escola CEM Prof.ª Neyde Tonanny Marão e 40% alunos da escola EE Prof.ª
Esmeralda Sanches da Rocha, ambas localizadas na região Sul.
No tocante da escolaridade das 80 famílias atendidas pela entidade, 30% concluíram
o ensino médio, 60% possuem ensino fundamental (completo e incompleto) e 10% são
analfabetos. Em relação à renda, 60% recebem até um salário mínimo, 20% acima de um
salário mínimo, 10% em situação de trabalho informal com renda variável e 10% estão
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desempregados. Dentre esse total de 80 famílias, 25 são beneficiárias do Programa Bolsa
Família; 3 são beneficiários do BPC – Idoso; e 01 do BPC –PCD.
Das 80 crianças e adolescentes inseridas no SCFV realizado na instituição, 37 são filhos
de pais separados e 10 são filhos de pais reclusos ou em situação de privação de liberdade.
Dessa demanda atendida existem crianças e adolescentes que enfrentam várias
situações de desproteção social devido a fragilidade nos vínculos familiares e ao território
onde residem, expostas à situação de risco social em virtude de abuso e exploração sexual,
violência física, negligência ou trabalho infantil.
Ressaltamos que dos 80 atendidos, apenas 50 são parceirizados com o município.
Vale ressaltar que a entidade possui uma lista de espera de 10 crianças. Em relação à
estrutura física, a OSC possui espaço físico restrito para realização de atividades externas,
esportivas, com número grande de participantes.

4.10.6.3. Centro de Convivência Associação Irmão Beneficente Mariano Dias
A administração da OSC informou que o equipamento está localizado, há 33 anos, no
bairro das Palmeiras I, atendendo crianças, adolescentes e famílias exclusivamente
residentes no município de Votuporanga. Verifica-se, na maioria das famílias, casos de
vivência de violência ou negligência, renda de até um salário mínimo, e composição familiar
numerosa. Essas famílias vivem em estado de vulnerabilidade e risco social, estando exposta
à violência, prostituição, substâncias psicoativas e criminalidade.
O público atendido pela OSC está vinculado a projetos e benefícios socioassistenciais.
Destes, 67% estão vinculados ao Bolsa Família e 12% no Renda Cidadã.
No segundo semestre, vislumbra-se o estabelecimento de parceria com o CRAS Sul
buscando realizar, de forma eficaz, a execução do plano de trabalho através de contato
telefônico, visitas e reuniões conjuntas com a equipe de técnicos da unidade.
A OSC está no limite de atendimento, porém sem grandes filas de espera. Há
possibilidade de adequação e expansão da estrutura física do equipamento, porém a falta
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de recursos financeiros impede a execução de tal finalidade. Contudo, as instalações prediais
encontram-se em bom estado de conservação, segurança e acessibilidade. O quadro de
profissionais que atua no equipamento é qualificado.

4.10.6.4. Centro de Convivência Frei Arnaldo
Segundo a administração da OSC, o Lar Frei Arnaldo atende crianças de 6 a 15 anos
do Bairro São João e circunvizinhos, sem distinção de sexo, religião, raça, nacionalidade. O
principal motivo da procura é o interesse nas propostas da unidade, no que se refere à
convivência e vínculos e às oficinas.
Pobreza, ausência de empregos regulares e formais, baixa escolaridade, evasão
escolar, área de risco caracterizada pelo consumo de drogas, tráfico, egressos do sistema
prisional, violência física e psicológica, quebra de vínculos familiares, prostituição,
exploração do trabalho infanto juvenil e exclusão social são as principais características do
perfil da população atendida e o território onde ela reside.
O Lar Frei Arnaldo possui vagas disponíveis no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV, porém, as vagas são limitadas de acordo com os recursos
disponíveis. O espaço físico da unidade tem capacidade para atender 100 crianças e
comportaria mais profissionais.
O equipamento funciona em prédio próprio, conservado e seguro, com salas para
Coordenação, Equipe Técnica e Administração. Também possui 1 sala com 18 computadores
com acesso à internet, 4 salas com capacidade para 30 pessoas, com ventilação, iluminação
e climatização, banheiros, recepção, copa, cozinha, espaço externo para atividades de
convívio e recreação, piscinas e rotas acessíveis aos espaços de uso coletivo.
O quadro de pessoal que atua no equipamento é qualificado com conhecimentos
técnicos e operacionais.
Ressalta-se a necessidade de estabelecimento de novas parcerias.
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4.10.6.5. Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças
Especiais - AFUPACE Recanto Tia Marlene
Segundo a administração da OSC, a AFUPACE Recanto Tia Marlene é um
equipamento da rede socioassistencial do Região Sul especializado no atendimento a
pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atende a todos os bairros de Votuporanga e
vale ressaltar que moradores de municípios vizinhos também realizam essa procura. De
forma geral os atendidos têm condições socioeconômicas baixas e parte são beneficiários
do BPC.
A faixa etária atual dos 65 usuários varia entre 06 meses e 47 anos. Desses, 40 residem
em Votuporanga. Atualmente, a OSC consegue atender a todos os encaminhamentos,
porém atua no limite. Caso surjam solicitações de novos atendimentos, deverá ser observada
a possibilidade de absorção da demanda devido ao custo do atendimento.
A OSC conta com um grande espaço externo que pode ser ampliado, porém não há
recursos financeiros para o mesmo, uma vez que até o custeio rotineiro é de difícil
manutenção.
Uma questão de extrema relevância é a falta de transporte para os atendidos do
Recanto Tia Marlene durante o período das férias escolares (janeiro, julho e dezembro) Existe
uma parceria especial com a Secretaria Municipal de Educação, que “cede” o transporte para
a OSC, porém essa concessão é feita apenas em dias letivos de aula. Além do atendimento
educacional oferecido pela OSC, presta-se ali também um atendimento de Assistência Social
durante 12 meses ininterruptos. Esse atendimento fica prejudicado durante as férias
escolares, uma vez que as famílias não conseguem levar os atendidos até a OSC devido à
precária situação socioeconômica. Frisa-se que a OSC não interrompe o atendimento no
período das férias, mais é a minoria dos atendidos que consegue se deslocar para receber o
atendimento. Em julho/19, por exemplo, foram apenas 5 atendidos diariamente.
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4.10.6.6. Comunidade São Francisco de Assis
Segundo informações da administração da OSC, o equipamento oferece serviço
socioassistencial relevante na Região Sul por meio das parcerias estabelecidas com a política
de Assistência Social, para execução do SCFV para pessoas adultas na faixa etária de 30 a 59
anos de idade em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, ofertando espaços de
convívio, fortalecimento da relação familiar e comunitário, e desenvolvimento de habilidades
para 30 (trinta) pessoas, porém possui uma lista de espera de mais 30 pessoas.
Também mantém parceria com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA para realização de projeto, onde atende entre 15 a 25 crianças e
adolescentes. Com relação ao SCFV destacamos o perfil do público atendido atualmente:
mulheres beneficiadas de programas sociais, em vulnerabilidade social, possuindo renda de
um salário mínimo, sendo que outras sobrevivem do BPC e pensões, além de “bicos”, entre
outros. São em sua maioria “arrimo de família” e vivem conflitos e/ou fragilização de vínculos
familiares devido ao uso indevido de álcool e drogas por parte de seus cônjuges /
companheiros e /ou filhos(as).
Possuem também familiares egressos do sistema prisional e outros que ainda estão
reclusos. Salientamos ainda que dentre o público da OSC identificamos que parte do nosso
público atendido é acometido por alguma situação de saúde, entre elas a depressão,
diabetes e tratamento contra o câncer.
Desta forma estas mulheres veem na OSC e no SCFV um local para convívio saudável
em sociedade, um momento em que podem esquecer-se de problemas familiares e passar
horas de descontração e lazer uns com os outros, além de aprendizagem sobre seus direitos.
Foi informado que caso houvesse o estabelecimento de novas parcerias os serviços já
prestados seriam melhorados. Em relação às condições das instalações do equipamento, foi
informado que estão de acordo com o serviço que já é oferecido.
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4.10.6.7. Unidade de Acolhimento Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga
Esta OSC presta atendimento de proteção social especial de alta complexidade a 31
pessoas idosas com 60 anos ou mais de ambos os sexos, com diferentes necessidades e
graus de dependência I e II. As instalações estão em condições adequadas de habitabilidade,
higiene, salubridade e segurança, adaptadas e de fácil acesso aos ambientes internos e
externos. No mês de janeiro de 2019 estavam sendo atendidos 49 idosos, destes 34 homens
e 15 mulheres, deste total 25% são acolhidos através do encaminhamento do CREAS e 75%
são de procura espontânea, 50% são solteiros e não possuem filhos e 27% não possuem
familiares ou pessoas com vínculos afetivos.
Em relação ao quadro de recursos humanos estes estão de acordo com as diretrizes
e normativas da Política de Assistência Social, sendo a NOB/RH e a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais. Este consiste em um equipamento privado sobrecarregados,
com demanda a ser atendida, com possibilidade de expansão de atendimentos a pessoa
idosa com investimentos públicos, com estrutura física que suportaria este aumento nos
atendimentos e a contratação de mais profissionais para a execução do serviço.

Região Leste

Foram identificados três equipamentos públicos da rede socioassistencial do
município que se localizam na Região Leste: Centro de Referência de Assistência Social
“Isabela Silva Godoy” - CRAS Leste; Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari CCI; Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche” – CCI.

4.10.7. CRAS Leste
Segundo a SEASO, a maioria do público atendido na unidade é do sexo feminino e
apresenta renda per capita até ¼ do salário mínimo, de acordo com declaração Cadúnico.
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Jovens e adultos procuram a unidade por vulnerabilidade financeira e são atendidas pelo
PAIF e SCFV.
Foi relatada a existência de famílias não inseridas no PAIF devido a insuficiência de
Técnicos de Referência para atendimento, e nem todas as famílias que estão inseridas
conseguem receber o atendimento adequado. Isso ocorre devido a elevada demanda
existente para as Equipes Técnicas, que é reduzida e precisa atender outros serviços dentro
da unidade.

Gráfica 29. Famílias em acompanhamento pelo PAIF – CRAS Sul

Fonte: SEASO

Em relação ao SCFV, foi informado que não existe fila de espera, contudo, a meta
mínima de usuários que devem ser inseridos no serviço não é atingida devido a insuficiência
de profissionais, já que somente uma Educadora Social realiza dos dois serviços, PAIF e SCFV.
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Gráfica 30. Volume do SCFV – CRAS Leste

Fonte: SEASO

Foi informado que não existe a possibilidade de expansão da estrutura física da
unidade pois o prédio é alugado. As instalações existentes suportariam somente mais 3
profissionais, que permitiriam ampliação mínima da capacidade de atendimento, porém
implicaria em melhorias relevantes na qualidade do trabalho desenvolvido.
A unidade atualmente atende a um número expressivo de pessoas de outras regiões
do município. Além da própria região Leste (na divisão territorial da SEASO), atende também
a quantidade expressiva de pessoas do Distrito de Simonsen, e quantidade mínima de
pessoas da região Rural.
Segundo a administração da unidade, foi identificada a necessidade de construção 1
(um) novo prédio, em sede própria, com estrutura adequada e localização estratégica e
centralizada no território Leste.
Em relação às condições das instalações prediais, foram identificadas rachaduras nas
paredes, instalação e fiação elétrica instáveis (emendas irregulares, oscilação de energia,
lâmpadas que queimam com estouro e fumaça), piso escorregadio, encanamento com ralo
no salão e corredor central do prédio, vazamentos de descarga e torneiras;
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O prédio não apresenta boas condições de conforto ambiental: salas com pouca
ventilação, quentes, abafadas e com iluminação inadequada, e ambientes escuros.
Também não apresenta condições de acessibilidade para cadeirantes, sem rampas de
acesso, sem faixas condutoras de solo, sem banheiro com acessibilidade, sem piso
antiderrapante.
A rede socioassistencial não possui sistema informatizado e padronizado para
lançamento de atendimentos e levantamento de dados e produção de indicadores.
A equipe que atua na unidade recebe qualificação frequente, contudo, não possui
capacitação permanente, incluindo supervisão.

4.10.8. Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari
O equipamento público atende cerca de 197 pessoas idosas de ambos os sexos, com
idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, cerca de 1,1% em
relação a população idosa de 16.640 pessoas segundo dados da SEADE de julho de 2019,
com 161 casos de violência contra idoso segundo dados do CREAS. Normalmente, os idosos
são beneficiários do BPC, onde atualmente o município possui 976 beneficiários (referência
de agosto de 2019), e outros de programas de transferência de renda. Caracterizam-se pela
vivência de isolamento social e pela falta de acesso a serviços e oportunidades de convívio
familiar e comunitário. Esse perfil indica a necessidade de inclusão no serviço.
Foi informado pela administração da unidade, a necessidade de construção de mais
três CCI’s, nas regiões Oeste, Norte e Sul da cidade, pois mesmo com a construção e
inauguração recente do CCI Walter Guerche na região Leste, o CCI Francisco Pignatari ainda
atende um número expressivo de idosos de todas as regiões do município.
Diversos problemas relativos às instalações prediais foram notificados: sanitários
inutilizáveis, problemas de iluminação, necessidade de reforma completa na cozinha (piso e
cuba na pia); necessidade de colocação de vidros nas portas de salão, trocar as portas de
madeiras; reforma do prédio (pois tem muitas rachaduras por dentro e fora); necessidade
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de construção de uma sala para despejo, construção de banheiro para piscina e cobertura
da quadra de vôlei. Falta de manutenção em aparelhos de ar condicionado, piscina e
aquecedor também foram notificadas.
Foi informado que o prédio oferece condições de acessibilidade a pessoas com
deficiência, porém não totalmente de acordo com as normas ABNT.
A rede socioassistencial não possui sistema informatizado e padronizado para
lançamento de atendimentos e levantamento de dados e produção de indicadores.
A equipe de profissionais que atua na unidade recebe qualificação frequente,
contudo, não possui capacitação permanente, incluindo supervisão e são insuficientes
necessitando de contratação de equipe técnica efetiva.

4.10.9. Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”
Assim como o outro CCI localizado na Região Leste, o equipamento público atende
30 pessoas Idosas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação
de vulnerabilidade social, cerca de 0,1% em relação a população idosa de 16.640 pessoas
segundo dados do SEADE de julho de 2019, com 161 casos de violência contra idoso
segundo dados do CREAS. Normalmente, os idosos são beneficiários do BPC e outros de
programas de transferência de renda. Caracterizam-se pela vivência de isolamento social e
pela falta de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário. Esse perfil
indica a necessidade de inclusão no serviço.
Por ter sido inaugurado recentemente, há vagas disponíveis na unidade sem
formação de filas para o atendimento. O CCI Walter Guerche não atende outros municípios.
Foi informado que apesar do prédio ter sido construído e inaugurado recentemente,
já possui problemas em relação às instalações prediais, merecendo destaque: a inadequação
das luminárias instaladas do teto do salão (elas são pesadas e o forro, que é de PVC, não
suporta o peso, causando risco de acidente imediato).
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Algumas melhorias visando o conforto ambiental estão sendo providenciadas, como
a instalação de ar condicionado, ventiladores e persianas no salão devido à incidência de sol
no local onde ocorrem as atividades com os idosos.
O prédio é acessível às pessoas com deficiência.
A rede socioassistencial não possui sistema informatizado e padronizado para
lançamento de atendimentos e levantamento de dados e produção de indicadores.
A equipe de profissionais que atua na unidade recebe qualificação frequente,
contudo, não possui capacitação permanente, incluindo supervisão.
É necessária a articulação com outras políticas setoriais (saúde e esporte) para
viabilização de profissionais.

4.10.10. Equipamentos Privados da Rede Socioassistencial Região Leste
Além

dos

equipamentos

públicos

supracitados,

compõem

ainda

a

rede

socioassistencial da região leste a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

4.10.10.1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Segundo os administradores, OSC foi criada em Votuporanga em 16/10/1972. Atende
à população do município e, também, àquela residente em municípios vizinhos, situados na
mesma região de Votuporanga.
A APAE conta com um quadro multidisciplinar de funcionários composto de
profissionais nas áreas da saúde (fonoaudióloga, fisioterapeuta, médico neurologista),
educação (professores habilitados em deficiência intelectual, educador físico) e assistência
social (assistentes sociais, psicóloga, terapeuta ocupacional, cuidadores). Esses profissionais
compõem um quadro altamente especializado e capacitado para efetuar os atendimentos
necessários, visando o desenvolvimento dos atendidos e respeitando sempre suas limitações
e potencialidades.
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A Secretaria da Saúde do município, em parceria com a OSC, promove no
equipamento atendimentos na especialidade de psiquiatria e odontologia para pessoas com
deficiência.
Atualmente, o público atendido na APAE é de 152 pessoas entre crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos. O atendimento é voltado a pessoas com deficiência
intelectual, deficiência múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/ou
transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência intelectual) que necessitam
de apoio constante. Do total de atendidos, 128 residem em Votuporanga e estão
distribuídos em 64 bairros da cidade. Dos demais atendidos, 03 são de Álvares Florence, 06
de Américo de Campos, 12 de Cosmorama, 02 de Parisi e 01 de Sebastianópolis do Sul.
A unidade proporciona atividade continuada de segunda às sextas-feiras, das 08 às
17 horas, nas áreas de saúde, assistência social, educação, esportes, lazer e cultura.
Foi informado que as instalações são carentes de acessibilidade arquitetônica e nas
comunicações audiovisuais.
A ausência de transporte nos períodos de férias escolares impactam negativamente
na meta de atendimento da OSC, devido a mesma necessitar da parceria com a Secretaria
da Educação para garantir o acesso ao serviço.

Região Central

4.10.11. Centro de Referência de Atendimento à Mulher - CRAM
A rede pública de equipamentos socioassistencial também está presente na Região
Central de Votuporanga. Ali se localiza o Centro de Referência de Atendimento à Mulher –
CRAM. O equipamento atende a mulheres entre 18 e 59 anos, vítimas de violência,
direcionando-as aos equipamentos específicos de acordo com cada caso. Segundo a
Secretaria de Assistência Social, o equipamento não está sobrecarregado, mesmo
atendendo todo o município, além de Vila Carvalho e Simonsen. Segundo a Secretaria de
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Assistência Social, o equipamento está sobrecarregado, tendo em vista que a unidade
atende mulheres vítimas de violência de todas as regiões do município.
O CRAM necessita com urgência a implantação da Casa de Acolhimento para
mulheres vítimas de violências, com ameaça de risco pessoal a mulher e seus familiares,
principalmente crianças e adolescentes, tendo em vista o crescente número de
atendimentos, conforme tabela abaixo.
Gráfico 31. Famílias Acompanhadas pelo CRAM- janeiro a agosto 2019.

Fonte: SEASO, 2019

4.10.12. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na
modalidade: Casa Lar
Compõe ainda a rede pública a sede do Acolhimento Institucional, responsável pelo
acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social às Casas Lares
existentes no município. Os principais motivos que incidem no acolhimento: uso de
substâncias psicoativas dos genitores ou responsáveis, negligência, violência sexual ou
exploração sexual, violência física dentre outros.
Existem atualmente duas Casas Lares no município, com 10 vagas cada, cuja
localização é um dado sigiloso e comporta a demanda do município.
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As casas são alugadas, assim, tanto a equipe atuante bem como as crianças atendidas,
precisam se adequar à estrutura física dos imóveis. Estes, encontram-se conservados, e com
segurança e conforto satisfatórios, exceto quanto à acessibilidade para pessoas com
deficiência, necessitando de adequações.

4.10.13. Equipamentos Privados da Rede Socioassistencial da Região
Central
Ainda na Região Central, existe 03(três) equipamentos privados (OSCs) que
complementam a rede socioassistencial: Centro de Convivência Associação Beneficente Irmã
Elvira; Unidade de Acolhimento Associação Beneficente Lar Viver Bem; e Centro Social de
Votuporanga – Unidade do Centro.

4.10.13.1. Centro De Convivência Associação Beneficente Irmã Elvira
Segundo os administradores, a OSC é a única no município que desenvolve serviço
com crianças de 03 a 06 anos na rede socioassistencial, contribuindo com o desenvolvimento
da primeiríssima infância. Além de o trabalho beneficiar 18 crianças e suas famílias (08
meninos e 10 meninas), todas estão matriculadas na rede municipal de educação.
As famílias atendidas residem em diversos bairros da cidade (como Colinas, Jardim
Itália, Vale do Sol, Jardim Marin, Vila Paes, São João, Jardim Alvorada entre outros) e recebem
referenciamento dos CRAS e da rede socioassistencial. Possuem em média de 1 a 02 filhos
na composição familiar nuclear e apresentam uma renda per capita de aproximadamente
de R$ 900,00.
No equipamento, procura-se sempre desenvolver o trabalho pautado no público
prioritário, articulando sempre ao máximo com a rede socioassistencial para proporcionar a
inclusão conforme descrição do serviço de convivência na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais de 2009.No equipamento, procura-se sempre desenvolver o trabalho
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pautado no público prioritário, articulando sempre ao máximo com a rede socioassistencial
para proporcionar a inclusão conforme descrição do serviço de convivência na (Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009).
Atualmente o equipamento atende 03 crianças acima da meta acordada pelo
convênio Municipal.
A OSC apresenta bom estado de conservação e conforto ambiental para o
atendimento das famílias.
Devido à localização na região central do município, algumas famílias do público
prioritário têm dificuldade de acesso por morar em bairros distantes.
Foi identificada rotatividade dos profissionais que desenvolvem o serviço.

4.10.13.2. Associação Beneficente Lar Viver Bem
Foi informado que o equipamento atende pessoas Idosas do sexo feminino, com 60
anos ou mais e que atualmente 11 idosas são atendidas, saturando a capacidade de
atendimento do equipamento social.
Também foi identificada que as atendidas possuem dificuldades de locomoção
devido à estrutura do prédio, especialmente com cadeiras de rodas, colocando-as em
situação de risco físico e constrangimento. Foi apontada ainda, como problema, a falta de
orientação ao usuário quanto aos locais e serviços prestados de cada equipamento da rede
socioassistencial, gerando dificuldade e assertividade no atendimento. A OSC está em vias
de construção da sua nova sede, uma vez que está funcionando em imóvel alugado.

4.10.13.3. Centro de Convivência Centro Social de Votuporanga – Unidade do
Centro
Este mantido pelo Centro Social de Votuporanga, mediante termo de parceria de
colaboração com a Prefeitura, presta atendimento no período de manhã e tarde na sede da
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OSC a 160 participantes entre crianças e adolescentes residentes nas regiões centro, sul,
leste e oeste da cidade, na faixa etária de 06 a 17 anos de ambos os sexos, sendo que na
faixa etária de 06 a 14 anos estão cursando o ensino fundamental e os de 15 a 17 anos o
ensino médio, sendo que 50% do público atendido, se encontra em situação de
vulnerabilidade e risco social, considerado grupo prioritário.
O grupo contém em média 50 crianças na faixa etária de 06 a 10 anos, 50 crianças e
adolescentes entre 11 a 14 anos e 70 adolescentes entre 15 a 17 anos, apresentando um
índice elevado de não frequência e desligamento espontâneo do serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos. Apresenta uma média de 80% de famílias que possuem renda
de 0 a 02 salários mínimos e 20% de famílias com renda de 02 a 03 salários mínimos.
O equipamento está sobrecarregado, com listas de espera obtidas por procura
espontânea, apresentando condições de ampliação de atendimento e contratação de novos
profissionais, desde que haja mais investimento público, pois possui estrutura física
adequada com recursos humanos qualificados, equipamentos e materiais necessários para
a oferta do serviço socioassistencial.

Região Oeste

Nesta região foi inaugurado em agosto de 2019 o Centro de Referência de Assistência
Social- CRAS Oeste, equipamento público da rede socioassistencial do município que está
em funcionamento, realizando a busca ativa das famílias para iniciar as atividades.

4.10.14. Equipamentos Privados da Rede Socioassistencial da Região
Oeste
Também, localiza-se, na região, dois equipamentos privados (OSC): Unidade de
Convivência Casa da Criança de Votuporanga e Instituto do Deficiente Audiovisual de
Votuporanga - IDAV.
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4.10.14.1. Casa da Criança de Votuporanga
Segundo a administração, a OSC atualmente atende a 60 crianças e adolescentes de
ambos os sexos com idades de 06 a 15 anos. No entorno do equipamento existem bairros
como o Jardim Monte Alto, composto de famílias beneficiárias do Programa Minha Casa
Minha Vida do Governo Federal.
Em geral, as famílias atendidas no equipamento possuem renda mensal limitada,
(26% recebem até 1 salário mínimo, 51% de 1 a 2 salários mínimos e 23% não possui
nenhuma renda) são chefiadas por mulheres, e possuem pessoas com deficiência e idosos
na composição familiar. Foi levantado ainda que dentre os atendidos, 36% participam de
programa de transferência de renda.
Observamos que 78% da população atendida é da região Sul, 19% da região Oeste e
3% da região Norte, não foi verificado ainda atendimento da população da região Leste.
A inserção das crianças e adolescentes no OSC ocorre na sua maioria por busca
espontânea das próprias famílias. Há também atendimento feito às crianças e adolescentes
encaminhados pelas unidades de assistência social CRAS e CREAS.
Não foi identificada sobrecarga de atendimento, pois existem vagas disponíveis sem
formação de filas para ampliar atendimento prestado. Contudo, a OSC possui estrutura física
que comportaria mais profissionais e, consequentemente, suportariam maior demanda.
A estrutura física da OSC é composta por: 02 almoxarifados; 01 sala para realização
de reuniões equipe e diretores; 01 sala para setor administrativo e setor social; 01 sala para
educadores sociais e facilitadores de oficina e materiais pedagógicos; 01 academia para
atividades circenses, de judô e capoeira; 01 laboratório de informática com 10
computadores; 01 sala convivência; 01 sala brinquedoteca/ biblioteca; 01 cozinha equipada;
01 refeitório interno; 01 refeitório externo; 01 lavanderia; 01 Campo de Futebol; 01 Parque
Infantil externo; 03 banheiros para funcionários e voluntários; 04 banheiros femininos e 04
masculinos com acesso para pessoa com deficiência; e um amplo espaço verde e arborizado.
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Referente a equipe profissional, a OSC conta com 1 assistente social (nível superior);
1 administrativo (nível superior); 2 educadores social (nível médio), 01 cozinheira (médio),
01 zelador (fundamental). Os facilitadores de oficinas são incorporados ao quadro de
profissional como serviços de terceiros de acordo com as demandas de projetos executados.

4.10.14.2. Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga - IDAV
A OSC atende pessoas com deficiência visual, total e parcial, e deficiente auditivos de
ambos os sexos e diferentes faixas etárias. Oferta ações sócio assistenciais na proteção social
especial de média complexidade (Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosas e suas Famílias) sendo que na Instituição, cerca de 33% do total das
pessoas atendidas são beneficiárias do BPC, e 7% são idosos.
O IDAV, além da parceria com a Prefeitura de Votuporanga, é parceiro também do
município de Gastão Vidigal e atende 1 pessoa desse município.
Atualmente, o IDAV possui um espaço físico pequeno em relação à demanda.
Contudo a OSC dentro, de suas possibilidades, possui rampa de entrada, banheiros
adaptados, boa iluminação, sistema de internet e monitoramento de alarme.
É importante ressaltar que a OSC possui um quadro de profissionais especializados
para desenvolvimento de oficinas e acompanhamento familiar.

Distrito de Simonsen

A rede socioassistencial de Votuporanga se estende até o Distrito de Simonsen por
meio do Centro Social de Votuporanga. Neste equipamento, o Centro de Referência de
Assistência Social “Isabela Silva Godoy” - CRAS Leste, executa frequentemente serviços de
caráter assistencial, compartilhando o espaço juntamente com outras atividades.
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4.10.15. Equipamentos Privados da Rede Socioassistencial do Distrito de
Simonsen
Também, localiza-se, na região, um equipamento privado (OSC), que integra a rede
socioassistencial municipal, a Unidade de Simonsen do Centro Social de Votuporanga.

4.10.15.1. Centro de Convivência Centro Social de Votuporanga– Simonsen
Este mantido pelo Centro Social de Votuporanga, mediante termo de parceria de
colaboração com a Prefeitura, presta atendimento no período de manhã e tarde a 40
participantes entre crianças e adolescentes residentes no Distrito de Simonsen, na faixa
etária de 06 a 14 anos de ambos os sexos, cursando todos o ensino fundamental, sendo que
50% do público atendido, se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social,
considerado grupo prioritário. O grupo contém em média 20 crianças na faixa etária de 06
a 10 anos e 20 crianças e adolescentes entre 11 a 14 anos, apresentando um índice elevado
de não frequência e desligamento espontâneo do serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos, principalmente no início do ano em decorrência das férias escolares. Apresenta
uma média de 90% de famílias que possuem renda de 0 a 02 salários mínimos e 10% de
famílias com renda de 02 a 03 salários mínimos.
O equipamento não está sobrecarregado, atendendo a demanda existente antes da
implantação do serviço, não apresentando condições de ampliação de atendimento e
contratação de novos profissionais, devido a estrutura física tratar-se de um prédio
improvisado com pequenos reparos realizados para a execução das atividades, necessitando
adequação, reforma ou a locação de outro imóvel para melhor oferta do serviço
socioassistencial, cedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social-SEASO.
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Vila Carvalho

Nenhum equipamento público ou privado da rede socioassistencial do município se
localiza na Vila Carvalho, no entanto, a demanda da região é atendida pelo CRAS Sul, que
realiza deslocamento da sua equipe para realização do trabalho social com famílias da
região, realizando atendimentos e/o acompanhamento através de grupos socioeducativos,
oficinas com famílias e visitas domiciliares, segundo relatório circunstanciado do mês de
agosto de 2019 foram atendidas 27 pessoas. Atualmente, o CRAS Sul realiza grupo com
crianças de 6 a 14 anos através do SCFV semanalmente, utilizando-se de transporte próprio
da SEASO para transportar o referido público até a unidade do CRAS onde estas atividades
são executadas. Também são realizados, no próprio espaço da Vila Carvalho, grupos
quinzenais com famílias através do PAIF.
Segundo a SEASO, o acesso à região (que se caracteriza como um bairro rural,
incorporado ao perímetro urbano em 2012) é comprometido por não haver transporte
público municipal. Deste modo, as famílias necessitam se deslocar até área urbana para
serem atendidas, ou então os serviços e políticas públicas são ofertados de maneira pontual
naquela localidade.
Constitui o perfil da população dessa região que procura atendimentos
socioassistenciais:
•

Famílias em situação de vulnerabilidade com ausência da oferta de políticas
públicas e dificuldade de acesso à estas.

•

Público de faixas etárias variadas, tendo número expressivo de crianças,
adolescentes e idosos;

•

Famílias com nível de parentescos entre si, residentes de longa data naquela
localidade;

•

Famílias em situação de desemprego e/ou inseridas no mercado de trabalho
de maneira informal;

•

Famílias com perfil de escolaridade de ensino fundamental incompleto.
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•

Famílias beneficiárias de Programas de Transferência de Renda

Região Rural

Nenhum equipamento público ou privado da rede socioassistencial se estende pela
região Rural do município. Contudo, foram registrados atendimentos de moradores da
região rural nos CRAS Leste e no CREAS.

4.10.16. Conclusão
O município de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Assistência SocialSEASO conta atualmente com uma ampla rede socioassistencial pública e privada de
serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, voltada a
família, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, população de rua e migrante,
constituído de 10 equipamentos (unidades) públicos e 17 equipamentos(unidades) privados
formados pelas Organização da Sociedade Civil-OSC devidamente inscritas no Conselho
Municipal de Assistência Social-CMAS e cadastradas CEBAS, CNEAS e CADSUAS, sendo este
último formalizado em termo de parceria de colaboração e fomento com recursos
financeiros das três esferas de governo.
De maneira geral, a demanda de famílias e pessoas atendidas mensalmente de janeiro
a julho de 2019 por esta rede socioassistenciais pública e privada por meio dos serviços
tipificados pela Política Nacional de Assistência Social- PNAS, segundo a Lei Orgânica de
Assistência Social- LOAS e o Sistema único de Assistência Social- SUAS e demais legislações
pertinentes, co-financiadas com recursos financeiros públicos dos três entes federados
como parceria de colaboração são:
1. Proteção Social Básica: CRAS, CCI, CDI e OSC- Total de 4.394 atendidos entre
famílias e pessoas.
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Rede Pública: 1.462 famílias, 679 crianças e adolescentes, 1.633 idosos e 140 pessoas
com deficiência.
Rede Privada: 450 crianças e adolescentes e 30 famílias.
2. Proteção Social Especial: CREAS, CRAM, CASAS LARES e OSC- Total de 5.583
atendidos entre famílias e pessoas.
Rede Pública: 3.592 famílias, 33 crianças ou adolescentes vítimas de violência, 14
idosos vítimas de violência; 04 pessoas com deficiência vítimas de violência, 118
mulheres vítimas de violência e 16 crianças ou adolescentes em acolhimento
institucional.
Rede Privada: 1.092 pessoas com deficiência, 434 idosos em acolhimento institucional
e 280 pessoas em situação de rua.

Porém dessa demanda de pessoas atendidas pela rede socioassistencial pública e
privada, existe uma demanda executada mensal pelas OSC não co-financiada com recursos
públicos na proteção social básica média de 63 crianças e adolescentes, e na proteção
especial de média e alta complexidade média de 90 pessoas com deficiência, 18 idosos e
145 pessoas em situação de rua em acolhimento institucional.
Atualmente a partir de dados e informações do CECAD – Consulta, Seleção e Extração
de Informações do Cadúnico dos programas sociais do governo federal, o município
apresenta 8.304 famílias cadastradas conforme gráfico abaixo, no qual 2.140 famílias em
situação de extrema pobreza com renda per capita de até R$89,00, 862 famílias em situação
de pobreza com renda per capita de até R$178,00, 2.075 famílias de baixa renda com per
capita de até ½ salário mínimo e 3.227 famílias com renda per capita acima de ½ salário
mínimo (gráfico XXX).
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Gráfico 32. Quantidade de Famílias por Renda Per Capita
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Contudo dados levantados pela vigilância socioassistencial da SEASO junto a rede
socioassistencial pública e privada tendo como referência maio de 2019, apresenta que
atendemos nos serviços cerca de 5% das famílias em extrema pobreza aproximadamente
107 famílias.
Dessa maneira é necessário o investimento público na locação provisória de imóveis,
novas parcerias com OSC e a construção de novos equipamentos sociais como CRAS, CREAS,
CCI, CDI e CRAM nas regiões territoriais definidas pelo Plano Diretor Participativo, bem como
reformas, adequação e ampliação dessas unidades públicas de atendimentos em pleno
funcionamento e contratação de recursos humanos, garantindo o aumento da cobertura de
atendimento com oferta qualificada dos serviços socioassistenciais e o acesso
principalmente pelas famílias e pessoas em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade e
risco pessoal e social.
Em relação às OSCs, é necessário maior investimento público não somente de âmbito
municipal, mas principalmente do Estado e Federal, para o aumento da cobertura de
atendimentos e ampliação da oferta dos serviços já prestados.
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4.10.17. Questões Institucionais
4.10.17.1. Adequação às Competências
As competências que lhe são atribuídas na lei estão adequadas, porém os órgãos
como os departamentos, divisões e setores de trabalho estão em desvio de funções e não
atende as qualificações técnicas específicas para as funções e competências profissionais da
área de política de assistência social, gerando uma sobrecarga de trabalho no desempenho
das funções dos profissionais qualificados na área de assistência social, principalmente os
profissionais do órgão gestor, no qual os departamentos e as divisões estão com quadro de
pessoal na sua maioria não são efetivos (concursados).
Existem atividades sendo executadas que deveriam ser realizadas de forma
parceirizadas com outras secretarias.
É necessária readequação da estrutura administrativa e organizacional da SEASO, com
a nomeação nos cargos de departamentos, divisões e setores do quadro efetivo e com as
qualificações específicas da política de assistência social, conforme a Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos- RH/SUAS.

4.10.17.2. Instrumentos de Gestão
Instrumentos de Gestão: Relatório Mensal de Atendimento- RMA, Relatório Mensal
Circunstanciado, Relatório de Gestão, Censo SUAS, Reuniões Técnicas de Equipe Mensais,
Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS, Plano Municipal de Assistência Social – PMAS
WEB, Plano Plurianual – PPA, LDO, LOA, Conferências Municipais Setoriais e Planos de
Trabalhos dos programas, projetos, benefícios e serviços.
Estes são instrumentos importantes para o planejamento das ações da SEASO, porém
precisamos utilizar das análises desses instrumentos para a melhor formulação e
planejamento da política municipal de assistência social.
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São necessárias melhorias do setor de vigilância socioassistencial da SEASO, como na
infraestrutura com sala adequada, contratação de recursos humanos especializados,
equipamentos e materiais necessários.

4.10.17.3. Quadro de Pessoal
O quadro de pessoal efetivo da SEASO (Órgão gestor e demais equipamentos
públicos) é composto por:
28 Assistentes Sociais, 4 Educadores Sociais, 15 Psicólogos e 35 funcionários como
Apoio Administrativo.
Porém é insuficiente para a execução das ações em desenvolvimento e na atuação
junto ao órgão gestor a SEASO, principalmente em relação ao quadro efetivo, pois alguns
não fazem parte mais devido a aposentadoria, transferência de setor de trabalho e
afastamento médico, existindo há necessidade de capacitação permanente e a contratação
de funcionários com qualificações específicas.
Há necessidade de ampliação do quadro de pessoal efetivo e com qualificações
específicas, e a implementação da gestão de trabalho e a educação permanente de
assistência social, segundo conforme a Norma Operacional Básica de Recursos HumanosRH/SUAS.

4.10.17.4. Estrutura administrativa
A estrutura administrativa em relação as instalações prediais são compostas da sede
própria da Secretaria Municipal de Assistência Social, denominada órgão gestor de
assistência social que trata de um prédio escolar antigo e das unidades de atendimentos a
população com prédios/imóveis próprios como os 03 CRAS, 01 CREAS, 02 CCI, 01 CDI e
prédios/imóveis alugados como 01 CRAS (leste), 01 CRAM, 01 Serviço de Acolhimento e 02
Casas Lares, no qual a maioria necessita de ampliação, adequação, reforma, reparos e
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manutenções. Em relação aos equipamentos constam de computadores com rede de acesso
a internet e mobiliários adequados à execução dos serviços, possuem veículos de transporte
como micro-ônibus, vans e carros de passeios, porém a maioria necessita de reparos e
manutenções, e alguns a serem substituídos pelo tempo de uso. Atualmente não temos mais
um sistema informatizado com informações de todos os atendimentos da rede
socioassistencial pública e privada, dificultando o trabalho do setor de vigilância
socioassistencial responsável pela produção, sistematização, análise e disseminação de
informações territorializadas das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre
famílias e indivíduos, da violação de direitos e padrões de qualidade dos serviços
socioassistenciais.
Assim é necessário melhorias nas instalações prediais como reforma, ampliação,
adequação e construção de novas unidades de atendimentos, bem como urgente a
implantação de sistema informatizado, para melhor gestão na oferta qualificada dos
serviços.

4.10.17.5. Parcerias
O trabalho da Assistência Social frente a demanda de problemas e vulnerabilidades
sociais, faz necessário a parceria com órgãos e organismos públicos e privados, tendo como
seus maiores parceiros as Organizações da Sociedade Civil/Entidades para a execução da
oferta de serviços sociassistenciais para os diversos públicos alvo da Política de Assistência
Social. Além disso, diversos recursos financeiros tem sua fonte nos governos municipais,
estaduais e federais.
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4.11. SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEDIH
Segundo a lei complementar nº 325, que dispõe sobre a estruturação organizacional
da Prefeitura Municipal de Votuporanga, a Secretaria de Direitos Humanos tem por
finalidade a definição, a articulação e a operação de políticas de preservação e ampliação de
ações voltadas aos direitos humanos em Votuporanga.
Entre as atribuições da Secretaria de Direitos Humanas cabe destacar:
•

Desenvolvimento de políticas transversais que garantam os direitos das
pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, das pessoas com sofrimento
psíquico, dos idosos, das crianças e dos adolescentes, das pessoas em situação
de rua, da população indígena, dos egressos do sistema prisional, dos
profissionais do sexo e das populações em situação de vulnerabilidade social;

•

Atendimento, encaminhamento e acompanhamento de denúncias de
violações de direitos humanos, políticas afirmativas de promoção da igualdade
e serviços de apoio às vítimas de violências;

•

Gestão dos recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos
Humanos sob controle e a fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos
Humanos;

•

Garantir o suporte técnico e operacional para o funcionamento do Conselho
Municipal dos Direitos Humanos;

•

Realização, a cada dois anos, da Conferência Municipal de Direitos Humanos
com caráter avaliativo e propositivo;

Para tanto a Secretaria desenvolve diversos projetos e ações como programa de
auxílio desemprego, Mutirão da Solidariedade, monitoramento da população em situação
de rua, atendimento à dependentes de químicos e seus familiares, e combate à
discriminação e preconceitos.
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4.11.1. Diminuição da vulnerabilidade social
Para diminuição da vulnerabilidade social a secretaria desenvolve três ações:
Programa de Auxílio Desemprego – “Votuporanga em Ação” que oferece vagas na
administração pública para pessoas em estado de vulnerabilidade social; o Mutirão da
Solidariedade que arrecada doações para encaminhar as entidades sem fins lucrativos do
município; e o Acompanhamento da população em situação de rua.
O Programa de Auxílio Desemprego – “Votuporanga em Ação foi criado em 2001 pela
lei municipal nº 3458 e revigorado pela lei municipal nº 3541/2002 e “visa proporcionar
ocupação, qualificação profissional e renda para até 210 trabalhadores de 22 a 65 anos de
idade” (art. 1º, lei municipal nº 6060/2017), contribuindo assim, para redução da
desigualdade social.
O programa beneficia moradores do município que estejam desempregados há pelo
menos 1 ano, não sejam beneficiários de seguro desemprego ou qualquer programa de
assistencial equivalente, residente no município no mínimo 2 anos e ter renda per capita
familiar de até meio salário mínimo. O projeto também acolhe pessoas com deficiências,
moradores de rua e egressos do sistema prisional.
As vagas oferecidas são de 8 e 4 horas por dia tanto na administração direta como
indireta, 5 dias por semana, e mais um dia de curso de qualificação profissional ou
alfabetização, no período noturno. A remuneração é de meio salário mínimo até um salário
mínimo e uma cesta básica.
Em 2018, foram feitas 1785 inscrições, sendo 455 contratos realizados. Hoje se
encontram 270 pessoas inscritas. No período e 12 meses já foram atendidas mais de 700
pessoas, tendo uma filha de espera de 1000 pessoas.
O Projeto “Mutirão de Solidariedade” tem seu início no ano de 2009 como o nome
de “Arrastão da Solidariedade”, surgiu da necessidade de arrecadação mais ampla de
alimentos não perecíveis, roupas, calçados, móveis e outros, para distribuição à entidades
assistenciais que atendem os mais diversos segmentos e que passam por dificuldades
financeiras que comprometem seus atendimentos e serviços oferecidos.
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A arrecadação acontece uma vez no ano, no primeiro semestre, na qual percorre-se
o maior número de domicílios no município como todo recolhendo as doações. Para isso
todas as secretarias são envolvidas disponibilizando servidores e veículos. Além disso são
mobilizados voluntários, diretores e funcionários das entidades assistenciais e o tiro de
guerra.
Em 2017 foram arrecadadas aproximadamente 10 toneladas e no ano passado (2018)
o total arrecadado foi aproximadamente 12 toneladas entre roupas, calçados e alimentos
não perecíveis que foram distribuídos à 11 entidades assistenciais do município.
No caso de pessoas em situação de rua é realizado diariamente, em conjunto com a
Polícia Militar, trabalho de abordagem com pessoas que chegam à Votuporanga e fica na
rua, procura-se conversar com a pessoa para ter conhecimento dos motivos que levaram a
estar longe do convívio da família.
O município oferece passagem de transporte terrestre para voltar à cidade de origem
ou encaminha para casa de abrigo (Irmãos Emaús, Mão Amiga e Bom Samaritano). Caso a
pessoa seja viciada em algum tipo de droga, é oferecido apoio para tratamento, desde
triagem até a sua internação em clínicas especializadas.
Em média é abordado 15 pessoas que estão de passagem por Votuporanga. Verificase que tem diminuído o registro de pessoa em situação de rua no município.
As dificuldades maiores são quando a pessoa não aceita qualquer tipo de ajuda
querendo ficar em situação de rua, recusando-se a qualquer ação que lhe é oferecida.

4.11.2. Igualdade e inclusão social
Segundo a lei municipal nº 325/2017, a Divisão de Políticas de Direitos Humanos da
Secretaria de Direitos Humanos tem como atribuição incluir nas suas políticas e ações a
promoção: da igualdade racial e a inclusão social dos negros e negras; dos direitos da pessoa
com deficiência e de sua integração à vida comunitária; dos direitos do idoso e de sua
integração à vida comunitária; dos direitos dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e
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travestis, sua inclusão social e o combate à homofobia; e dos direitos dos egressos do
sistema prisional e de sua reintegração ao convívio social.
Segunda a Secretaria de Direitos Humanos não há registro de violação de direitos da
pessoa com deficiência no município. As solicitações registradas são referentes à sinalização
de vagas, rebaixamento de guias, acompanhamento e orientações para transporte público.
É oferecido orientações e apoio na solicitação de cadeiras de rodas, muletas e
cadeiras de banho e consultas médicas.
Além disso é oferecido a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho
por meio de encaminhamento.
Não foi informado projetos e ações referentes à igualdade da mulher; igualdade racial
e a inclusão social dos negros e negras; idoso; gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e
travestis; homofobia; e dos egressos do sistema prisional e de sua reintegração ao convívio
social.

4.11.3. Conselho Tutelar de Votuporanga
O Conselho Tutelar de Votuporanga, segundo a lei 8.069 de 13 de julho de 1990, tem
como objetivo enfatizar e reafirmar a garantia à proteção social total e permanente de toda
a qualquer criança e adolescente.
Oferece atendimento presencial, em horário comercial, na Rua Tietê, nº 3059, no
Bairro Santa Elisa, e após as 17hs em esquema de plantão.
O trabalho do Conselho Tutelar é de forma sigilosa e não pode ser mostrado. Os
números estatísticos são passados ao poder público que dificilmente divulga à comunidade.
O Conselho Tutelar trabalha em conjunto com os outros conselhos que envolve a
rede de atendimento a criança e ao adolescente. No entanto, não explicou que tipo de
trabalho.
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Na avaliação do Conselho Tutelar, em relação à criança e adolescente, o ponto crítico
do município é a oferta de vagas na educação infantil, na não se tem estrutura para atender
de forma integral a demanda.

4.11.4. Outros serviços prestados pela Secretaria de Direitos Humanos
Na entrevista foi informado que a Secretaria oferece serviço de digitação, impressão
e cópias para pessoas com vulnerabilidade social, no entanto no questionário não foi
enviado nenhuma informação a respeito deste serviço.
A SEDIH também oferece serviço de encaminhamento e acompanhamento à
dependentes químicos e seus familiares para tratamento em clínicas especializadas. O
tratamento é realizado em clínicas em outros municípios como Valentim Gentil, Estrela
D’Oeste, Jaci, Santa Fé do Sul. A SEDIH disponibiliza uma ambulância e um funcionário, toda
terça-feira, para a triagem nas clínicas e para os familiares visitarem os que já estão em
tratamento. Ao final do tratamento a pessoa é inserida no programa “Votuporanga em
Ação”, buscando, assim, a sua integração na sociedade, por meio do trabalho.
As pessoas atendidas por esse serviço geralmente são de baixa renda com faixa etária
entre 18 e 55 anos. Cabe ressaltar que houve um aumento considerável de mulheres que
procuram tratamento.

4.11.5. Questões Institucionais
4.11.5.1. Adequação às Competências
Todas as competências atribuídas à SEDIH são adequadas.
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4.11.5.2. Instrumentos de Gestão
A SEDIH busca sempre se reunir para que seja feito todo planejamento de trabalho,
diagnosticando sempre por meio de relatórios os atendimentos mensais, podendo assim
especificar em qual área e quantidade de atendimento foi realizado mensamente.

4.11.5.3. Quadro de Pessoal
Conforme a SEDIH, o quadro funcional está no limite mínimo, mas sem prejuízo ao
serviço prestado. Foi apontado a necessidade de um profissional da área da Assistência
Social que poderia auxiliar nas visitas e abordagens realizadas.

4.11.5.4. Estrutura administrativa
As instalações prediais da SEDIH estão adequadas assim como os equipamentos e
mobiliários.

4.11.5.5. Parcerias
Foi informado que a Secretaria estabelece contato direto com outras Secretarias e o
Estado sempre que necessário, mas não foi informado quais secretarias ou que tipo de
articulação é feita.
Foi informado que a SEDIF possui parceria com empresas para encaminhamento para
vaga de emprego, 2ª via de RG, confecção de fotos 3x4, currículos, liberação de cestas
básicas. No entanto não foi informado quais empresas e como funciona, por exemplo serviço
disponibilizado pela empresa voluntariamente ou doações.
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Na entrevista foi informado que a SEDIH possui parceria com o Poupatempo para
emissão de documentos pessoais para pessoas com vulnerabilidade social, no entanto no
questionário não foi informado esta parceria.
O Município mantém convênio com o Governo Estadual, que proporciona vagas de
trabalho temporários e cursos profissionalizantes por meio do programa “Frente de
Trabalho” com o intuito de atender pessoas em estado de vulnerabilidade.

4.12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SEESL
O objetivo desta análise é diagnosticar a distribuição espacial da infraestrutura e
serviços de esporte e lazer em relação à demanda existente nas diferentes regiões da cidade,
a partir das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de
Votuporanga – SEESL (mapa anexo 54).

Região Norte

Importantes equipamentos voltados para a prática esportiva localizam-se na região.
Dentre eles destacam-se o Centro Esportivo “Mário Covas” e o Conjunto Aquático “Prof. Luiz
Carlos Toloni, nos quais a Prefeitura municipal disponibiliza aulas de diferentes modalidades
esportivas como futebol, capoeira, bocha, natação, entre outras.
Segundo a Secretaria de Esportes, mesmo os equipamentos sendo de abrangência
municipal (não atende apenas a população residente da região norte), atualmente eles são
capazes de atender toda demanda, com exceção de algumas modalidades em que a procura
é maior e não existem vagas suficientes para todos os interessados, como hidroginástica e
ballet, por exemplo.
A estrutura instalada nesses equipamentos permitiria a ampliação do número de
vagas e mesmo a criação de novas modalidades, o que poderia nortear as políticas públicas
voltadas ao incentivo de práticas esportivas sem a necessidade de construção de novos
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equipamentos na região, sendo necessária apenas a contratação de novos profissionais que
otimizariam a utilização dos equipamentos, que apresentam estrutura física adequada e em
bom estado de conservação.
Os equipamentos recebem outros usos além das aulas de esporte ofertadas pela
prefeitura, como usos recreativos fora do horário das aulas, por exemplo.
Uma particularidade em relação aos serviços ofertados nos equipamentos, é que
existe procura expressiva de moradores das cidades da região, sobretudo em relação às
aulas de natação e hidroginástica, fato que reforça o papel de polo regional exercido por
Votuporanga sobretudo em relação às pequenas cidades de sua RG.
Existem ainda na região seis Academias ao ar livre, que funcionam como uma
alternativa disponibilizada pelo poder público ao cidadão para a realização de atividades
físicas. No entanto, segundo a Secretaria de Esportes, esse número ainda é insuficiente para
atender a toda população da região, sendo necessário a instalação de mais equipamentos
deste tipo, bem como sua manutenção e conservação dos já existentes, pois muitos sofrem
depredação constante.
Merecem ainda destaque na região: o Sistema de Lazer “Martinho Nunes Pereira”,
popularmente conhecido como “Praça do Tobogã”, que possui quadra poliesportiva, campo
de futebol e campo de malha; e a praça “Elvira Ribeiro da Silva” que possui pista de skate e
quadra de areia.
Fora desses equipamentos abordados, a Prefeitura oferece ainda aulas de ciclismo na
região, na Avenida Pref. Mário Pozzobon, sendo necessária a construção de uma ciclovia
para contemplar não apenas essa prática esportiva, mas também como alternativa à
mobilidade urbana.
Localizam-se também na região a Arena “Plínio Marin” e o Parque Aquático Esportivo
“Savério Maranho”. Importante colocar também a pista de skate que fica próximo a estes
dois locais onde a mesmo é liberada para o uso dos adeptos votuproanguense desse
esporte. Informamos ainda que no Parque Aquática Savério Maranho atendemos hoje um
convênio com o Governo do Estado (Secretaria de Esportes do Estado) com atendimento de
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70 crianças e adolescentes convencionais entre 06 e 21 anos, e 15 atletas paralímpicos acima
de 12 anos. O projeto visa manter uma equipe competitiva composta por pelo menos 70
atletas convencionais e 15 paralímpicos, visando representar o município nos eventos
promovidos pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do estado de São Paulo, Ligas
Regionais de Natação, FAP Federação Aquática Paulista, CPB Comitê Paralímpico Brasileiro
e CBDA Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Região Sul

Localizam-se na região sul do município 4 (quatro), equipamentos onde são
oferecidas aulas de esportes para a população: Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda
Soares”, Quadra Poliesportiva da São João, Complexo Esportivo “Faes Habimorad” e um dos
polos da Sede da Secretaria de Esportes. Neste último, além da parte administrativa,
comporta também um campo de futebol e uma quadra poliesportiva (uso recreativo pela
comunidade), um minicampo (uso recreativo da comunidade e uso para treinamentos do
atletismo paraolímpico), um barracão aberto onde são ofertadas aulas de iniciação de tênis,
além do anfiteatro com salas multiuso de ballet, judô, capoeira, karatê entre outros esportes.
A qualidade da estrutura física dos equipamentos listados, seu estado de conservação
e manutenção são considerados bons.
Segundo a Secretaria de Esportes, mesmo os equipamentos sendo de abrangência
municipal e regional (não atende apenas a população residente da região sul, mas também
de outras regiões da cidade e outros municípios), atualmente eles são capazes de atender
toda demanda. Porém, os mesmos comportariam mais profissionais, que poderiam oferecer
mais vagas, inclusive em outras modalidades, o que melhoraria e facilitaria o atendimento
da demanda.
Também na região sul, localizam-se oito academias ao ar livre. Segundo a Secretaria
de esportes elas são suficientes para atender a demanda da região. No entanto, observa-se
depredação excessiva em alguns desses equipamentos.
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Região Oeste

Nessa região foram identificados dois equipamentos voltados à prática de esportes
com ofertas de aulas gratuitas para a população: Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia
Jorge” e Ginásio Esportivo “Jurandir José Lopes”, local onde funciona também um pólo da
SEESL sendo desenvolvido além da cessão do espaço (quadra futsal, mini campo de futebol,
canchas de bocha e malha) aos moradores para uso, temos escolinha hidroginástica com
grande fluxo de moradores do bairro que fazem aulas, além de uma academia ao ar livre
dentro do complexo e o Ginásio Esportivo “Jurandir José Lopes”. Além das aulas, o espaço
dos equipamentos é utilizado pela população em horários diferentes para fins recreativos.
Segundo a Secretaria, esses dois equipamentos são utilizados pelos próprios
moradores da região, e, também comportariam mais profissionais para absorver à demanda
não atendida, pois a qualidade da estrutura física dos mesmos, bem como seu estado de
conservação é considerada adequada.
Também na região oeste, localizam-se cinco academias ao ar livre. No entanto, esse
número ainda é insuficiente para atender a toda população da região, sendo necessário a
instalação de mais equipamentos deste tipo, bem como a manutenção e conservação dos
já existentes, pois muitos sofrem depredação constante.

Região Leste

Apenas três academias ao ar livre localizam-se na região, número incapaz de atender
toda a demanda da região, segundo a Secretaria de Esportes, que necessitaria de mais
equipamento desse tipo, além da manutenção e conservação daqueles já existentes, pois
muitos estão depredados.
Nenhum equipamento utilizado para oferta de aulas de esporte foi identificado na
região. No entanto, localiza-se ali o Parque da Cultura, que deve ser levado em consideração
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nessa análise, pois o espaço do parque é composto por aparelhos de academia, campos de
futebol e vôlei de areia, parquinhos, ciclovia e pista de BMX. Ainda que os usos dados a
esses elementos não sejam coordenados por nenhum profissional da Prefeitura, é expressiva
a quantidade de pessoas que se utilizam espontaneamente do equipamento. No entanto,
segundo a Secretaria de Esportes, é necessária uma melhor orientação ao uso de todos
equipamentos esportivos por profissionais de educação física.
Desse modo, a Secretaria aponta para a construção de equipamentos esportivos na
região, nos quais poderiam ser disponibilizadas aulas esportivas, assim como naqueles
existentes nas demais regiões até aqui analisadas. Essa necessidade é apontada ainda que
os moradores da região leste tenham acesso (por meios próprios, pois não é disponibilizado
transporte gratuito) aos demais equipamentos localizados em outras regiões.

Região Central, Distrito de Simonsen, Vila Carvalho e Região Rural

Nessas quatro regiões não foram identificados nenhum equipamento esportivo onde
são ofertadas aulas de esportes pela Prefeitura municipal. Academias ao ar livre também
não foram identificadas.
Segundo a Secretaria de Esportes, mesmo os residentes da região tendo acesso (por
meios próprios, pois não é ofertado transporte gratuito) aos equipamentos localizados nas
demais regiões, faz-se necessária a construção de equipamentos nessas regiões.
Na Região Central o principal apontamento foi a falta de de aparelhos de academia
e parques para crianças, sendo necessária a construção dos mesmos.
Na Vila Carvalho existe um campo de futebol, no entanto seu uso é apenas recreativo.
Não existe atividade direcionada por profissionais da prefeitura. Foi proposta pela Secretaria
a necessidade de construção de piscinas para hidroginástica, parquinhos para crianças,
quadra poliesportiva e academia ao ar livre na região.
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Quanto ao Distrito de Simonsen, a Secretaria informou a existência da Academia da
Saúde. Foi apontada a necessidade da construção de piscinas para hidroginástica, parques
para crianças, academias ao ar livre e minicampo no Distrito.
Nada foi declarado pela Secretaria de Esportes em relação à Região Rural.

4.12.1. Aspectos gerias do esporte no município
Votuporanga vem se consolidando como um importante polo regional também na
recepção de eventos esportivos devido à infraestrutura instalada dos equipamentos
esportivos, sejam eles os equipamentos públicos analisados no item anterior, sejam os
clubes particulares com os quais a Prefeitura tem parcerias.
Nos últimos anos, entre Jogos Regionais, JORI e Eventos de Natação, mais de 10.000
(dez mil) atletas passaram pelo município durante o período das competições,
movimentando a economia do município a partir do chamado turismo desportivo.
Ainda estão previstos para ocorrerem no município novas edições dos Jogos
Regionais e JORI, bem como etapas da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
No entanto, um problema decorrente deste grande fluxo é a incapacidade do
município de alojar todas as delegações, que acabam tendo que se direcionar par as cidades
vizinhas da região. Essa foi a maior dificuldade apontada pela Secretaria de Esportes na
realização desses eventos.
Os atletas do município vêm apresentando importantes resultados nessas e em
outras competições regionais, estaduais e nacionais. Merecem destaques os resultados
obtidos no Ciclismo, Biribol, Bocha, Judô, Karatê e Natação.
Além da estrutura para treinamentos ofertada nos equipamentos analisados no item
anterior, a Secretaria de Esportes também oferece Bolsas e Auxílio Atleta, aos esportistas.
No entanto, muitos potenciais, em diversas modalidades, poderiam ser explorados caso
houvesse aumento no valor disponibilizado no Auxílio e Bolsa atleta.
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4.12.2. Questões Institucionais
4.12.2.1. Adequação às Competências
Não informado.

4.12.2.2. Instrumentos de Gestão
O único instrumento de gestão informado foi a realização de reuniões com diretores
de cada departamento, com técnicos de modalidades de alto rendimento, e com
funcionários dos polos.

4.12.2.3. Quadro de Pessoal
Segundo a Secretaria de Esportes, o número de funcionários atuantes é insuficiente,
bem como existe falta de capacitação e deficiência de funcionários com qualificação em
determinados serviços oferecidos. Não foi especificado quais serviços demandam
profissionais com melhor capacitação.

4.12.2.4. Estrutura administrativa
Foi informado pela Secretaria a necessidade de melhora nos mais diversos serviços
oferecidos pela pasta.
Um dos serviços que poderiam ser melhorados é em relação a frota da SEESL, temos
hoje 03 Vans (que foram passadas pela Secretaria de Educação), um micro que também foi
passado pela Educação e um ônibus grande (semi novo) que foi adquirdo em processo
licitatório porém o mesmo é do ano de 1991. Segue especificação da frota para que seja
demonstra a real necessidade melhoria da mesma, considerando que atendemos não só a
SEESL nos eventos e trabalhos que temos no dia a dia como também várias secretarias da
administração que nos solicitam empréstimos dos mesmos:
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Figura 154. Bens da SEESL

Fonte: SEESL

4.12.2.5. Parcerias
Segundo a Secretaria de Esportes, existem parcerias com o governo estadual e
secretarias municipais para sediar de grandes eventos esportivos principalmente com o
Governo do Estado de São Paulo, sendo essas parcerias projetos de centro de formação
esportiva, hoje temos o da natação realizados no Savério Maranho e Professor Luiz Carlos
Toloni, além dos eventos já citados anteriormente: Jogos REgionais, JORI, Jogos Abertos da
Juventude dentre outros.

4.13. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV
A Secretaria Municipal de Governo – SEGOV não participou da análise tendo em vista
que é uma Secretaria que não está relacionada à uma política pública setorial.

4.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEOBR
O objetivo desta análise é diagnosticar a distribuição espacial da infraestrutura
urbana, como iluminação pública, pavimentação, galerias, calçadas em relação à demanda
existente nas diferentes regiões da cidade, a partir das informações fornecidas pela
Secretaria Municipal de Obras de Votuporanga – SEOBR.
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4.14.1. Iluminação pública
A iluminação pública possui um papel fundamental na qualidade de vida e segurança
para as cidades, uma vez que, parte da população transita pelas ruas para realização de
atividades noturnas, como trabalho e estudo.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras há um mapeamento com a
localização dos postes existentes no município, porém não há o mapeamento dos tipos de
lâmpadas utilizadas. Não foram mapeados os pontos críticos com maior demanda por
reparo, os que não possuem iluminação e não foi feita a análise conforme o recorte territorial
proposto. Não é apresentado a relação dos impactos da arborização urbana na iluminação
pública.
Existem 18.673 pontos com iluminação em funcionamento no município, porém não
há um mapeamento, segue na tabela 82 os pontos a serem executados, pontos estes com
pouca iluminação ou sem iluminação:
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Tabela 82. Pontos com pouca iluminação ou sem iluminação
Local
Rua Professor Aguinaldo de Oliveira Faixa destinada à abertura
de via pública, matrícula 59.307 (cadastro NE.11.06.09.14)
Rua José Messias da Silva, no Jardim Nossa Senhora Aparecida
Rua Nicola Mastrocola
Rua Francisco Bertolozzo,, no conjunto habitacional
Votuporanga
Rua do Café
Rua Antônio Cramolichi
Rua A
Rua Jardiel Soares
Estrada Municipal Fábio Cavallari
Avenida Prestes Maia
Rua Missao Otuki
Rua Alagoas
Rua Eulógio Diegues Fernandes, no 5° Distrito Industrial Alcides
Alves da Silva
Rua Chukichi Kakuda
Avenida Nasser Marão
Rua Vergílio Mastrocola
Rua Lidai Benini
Avenida Feres Cury
Total
Fonte: SETRAN

Pontos a serem executados
8
1
1
1
1
8
4
1
4
4
2
1
4
1
7
2
1
43
94

4.14.2. Galerias de águas pluviais e bocas de lobo
Segundo a SEOBR todas as informações pertinentes à Drenagem Urbana estão
ligadas ao Departamento de Topografia e Drenagem Urbana, lotado na Secretaria Municipal
de Planejamento.
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4.14.3. Recapeamento e execução de pavimentação
Pavimento é uma estrutura de várias camadas, com a finalidade de resistir ao tráfego
de veículos leves e pesados.
De acordo com o PETROBRAS: ABEDA:
É formado por quatro camadas principais: revestimento asfáltico, base, subbase e reforço do subleito. O revestimento asfáltico pode ser composto por
camada de rolamento – em contato direto com as rodas dos veículos e por
camadas intermediárias ou de ligação, por vezes denominadas de binder,
embora essa designação possa levar a uma certa confusão, uma vez que esse
termo é utilizado na língua inglesa para designar o ligante asfáltico.
Dependendo do tráfego e dos materiais disponíveis, pode-se ter ausência de
algumas camadas. As camadas da estrutura repousam sobre o subleito, ou
seja, a plataforma da estrada terminada após a conclusão dos cortes e
aterros. (PETROBRAS: ABEDA, 2006)

Conforme informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, a área total
asfaltada no município é de 2.960.800,00m² (dois milhões, novecentos e sessenta mil. e
oitocentos metros quadrados), sendo que há em boas condições 1.936.800,00m² (um
milhão, novecentos e trinta e seis mil e oitocentos metros quadrados) e para ser recapeado.
O total a ser recapeado é de 1.024.000,00m² (um milhão, vinte e quatro mil metros
quadrados), correspondendo a 34,6% do total.
As ações de recapeamento são atendidas por demanda do serviço e não há um
planejamento para a execução das obras. Conforme SEOBR, segue a relação da área a ser
recapeada por região:
• Norte é necessário o recapeamento de 188.000m² (cento e oitenta e oito mil
metros quadrados), sendo que 20% deste total terá binder. Esta metragem
corresponde a 32% do total da região;
• Sul é necessário o recapeamento de 274.400m² (duzentos e setenta e quatro mil e
quatrocentos metros quadrados), sendo que 15% deste total terá binder. Esta
metragem corresponde a 36% do total da região.;
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• Leste é necessário o recapeamento de 274.400m² (duzentos e setenta e quatro mil
e quatrocentos metros quadrados), sendo que 20% deste total terá binder. Esta
metragem corresponde a 43,75% do total da região;
• Oeste é necessário o recapeamento de 217.600m² (duzentos e dezessete mil e
seiscentos metros quadrados), sendo que 20% deste total terá binder. Esta
metragem corresponde a 27% do total da região;
• Centro é necessário o recapeamento de 60.000m² (Sessenta mil metros
quadrados), sendo que 25% deste total terá binder. Esta metragem corresponde a
50% do total da região.;
• Distrito de Simonsen é necessário o recapeamento de 9.600m² (nove mil e
seiscentos metros quadrados) sem binder. Esta metragem corresponde a 29% do
total a executar.
Há a necessidade de pavimentar determinadas vias, distribuídas conforme recorte
territorial proposto:
• Norte: Prolongamento da Avenida Dr. Wilson De Souza Foz e Avenida no Sítios de
Recreio Alto da Boa Vista “Pampa Ville;
• Sul: Prolongamento da Avenida Pansani, confrontante com o Loteamento Jardim
Athenas;
• Oeste: parte da faixa do prolongamento da Avenida das Nações, no 2° Distrito
Industrial Francisco Carlos Castrequini;
• Distrito de Simonsen: parte da Rua Rui Barbosa e o 7° Distrito Empresarial Maria
dos Santos Facchini;
• Vila Carvalho: não há infraestrutura de pavimentação asfáltica, devendo ser
executados a pavimentação, guias sarjetas e passeio público.

A Secretaria não descreveu como é executado o serviço, considerando a
periodicidade da manutenção, conservação ou reparo das vias pavimentadas.
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4.14.4. Calçadas
Não foram fornecidas informações referentes a situação das calçadas no município,
considerando as seguintes informações:
•

As vias públicas que necessitam de construção de calçadas.

•

Rampas de acessibilidade

•

Tipos de Pavimento utilizado

•

Rebaixamento de guias

•

Inclinação

•

Descrever como é fiscalizada a construção e manutenção das calçadas.

4.14.5. Qualidade das estradas Rurais
Segundo a Lei Complementar n° 325, de 06 de janeiro de 2017, a Secretaria também
possui finalidade de promover e supervisionar a retificação e manutenção de estradas rurais,
Implantar e manter as obras em vias públicas rurais, com a manutenção de mata-burro,
execução de limpeza de caixa de contenção de águas pluviais, reparos de tapa buracos,
limpeza e poda de árvores e roçagem de vegetação, execução de galerias e terraplenagem
de obras.
Assim, a Secretaria forneceu as informações sobre a qualidade das estradas rurais
como garantia de trafegabilidade, sendo elaborado um mapa um mapa com a Qualidade
das Estradas Rurais (mapa anexo 22), com a seguinte legenda:
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Figura 155. Legenda do Mapa Qualidade das Estradas Rurais

Fonte: Autores com base nas informações da SETRAN

O mapeamento foi realizado pela Equipe-PDP, baseando-se nas informações
fornecidas pela SEOBR, que foram organizadas e relacionadas na tabela abaixo.
Tabela 83. Estradas Municipais
Estrada Municipal
Est. Mun. Manoel Venâncio de Souza
(VTG 283)
VTG 337
Estrada Fábio Cavallari (VTG 060), sem
pavimentação
Estrada Fábio Cavallari (VTG 060)
Trecho pavimentado
Estrada Municipal João Giacomini (VTG
050)
VTG 148
Estrada Primo Furlani (VTG 371)
Est. Mun. Mário Dorna (VTG 448)
VTG 374
VTG 377

Extensão (Km)
13,5
4,8K
7,60
3,1

Classificação/Serviço
3– Drenagem, limpeza e quebra de
barranco
2A– Drenagem e limpeza
3– Drenagem, limpeza e quebra de
barranco
2A– Drenagem e limpeza

8

3– Drenagem, limpeza e quebra de
barranco
6
2B- Drenagem e Quebra de Barranco
6
2B- Drenagem e Quebra de Barranco
2,95
2A– Drenagem e limpeza
Não Informado 1B- Apenas limpeza
6,6
3– Drenagem, limpeza e quebra de
barranco
VTG 379
3
1A- Apenas Drenagem
Fonte: Autores com base nas informações da SETRAN
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Tabela 83 (cont.): Estradas Municipais
Estrada Municipal
Extensão (Km)
VTG 385
3
VTG 387
2,5
VTG 479
1,4
Est. Mun. Claudinoro Merlotti (VTG 12,4
157)
Est. Mun. Antônio de Marchi
2,5
Est. Mun. Antônio Peres Servantes 5
(VTG 463)
Est. Mun. Sérgio Nogueira (VTG 342)
3
Estrada Municipal Nardes Beran 0,5
Mastrocola (VTG 341)
Est. Adriano Pedro Assi (VTG 040)
5
VTG 422
2,45
VTG 421
2,35
VTG 423
0,8
VTG 428
2,7
Est. Mun. Osvaldo Bertolin (VTG 353)
2
VTG 495
2,30
Est. Mun. José Torres Garcia (VTG 287) 11
Estrada Municipal Emídio Pereira de 7
Araújo (VTG 153)
VTG 340
6
VTG 419
1,75
Est. Mun. Joaquim Jerônimo das Flores 1,90
(VTG 457)
VTG 455
0,8
Est. Mun. Francisco Castrequini (VTG 1,30
368)
Est. Mun. Francisco Castrequini (VTG 4,30
345)
Fonte: Autores com base nas informações da SETRAN

Classificação/Serviço
2A– Drenagem e limpeza
1B- Apenas limpeza
3– Drenagem, limpeza e quebra de
barranco
2A– Drenagem e limpeza
2A– Drenagem e limpeza
Ponte caída sobre o Córrego Boa Vista
Ponte com necessidade urgente de
manutenção
2A– Drenagem e limpeza
1B- Apenas limpeza
Manutenção esporádica
1B- Apenas limpeza
1B- Apenas limpeza
1B- Apenas limpeza
1C- Apenas Quebra de Barranco
2A– Drenagem e limpeza
1B- Apenas limpeza
1B- Apenas limpeza
2A– Drenagem e limpeza
1B- Apenas limpeza
1B- Apenas limpeza
Aplicar pedra
2A– Drenagem e limpeza

A Secretaria não descreveu como é executado o serviço, considerando a
periodicidade da manutenção, conservação ou reparo das estradas rurais.
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4.14.6. Escolas e Creches
Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, existem em atividade hoje
no município 32 escolas e creches, das quais 23 possuem Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB, descritas abaixo:
•

CEMEI Alberto Lopes

•

CEMEI Prof. Aracy P de Mattos

•

CEMEI Prof. Elza M. de S. F. Figueira

•

CEMEI José M. Sobrinho

•

CEMEI Prof. Mercedes F. de Lima

•

CEMEI Prof. Orozília do C. Ferreira

•

CEMEI Prof. Maria L. B. Leite

•

CEM Deputado Narciso Pieroni

•

CEM Prof. Irma P. Marin

•

CEMEI Benedita Alves. de Oliveira

•

CEMEI Prof. Maria Aparecida Barbosa Terruel

•

CEMEI Luiza Giacomini

•

CEM Prof. Orozimbo F. Filho

•

CEFAP (UAB) Prof.ª Maria Alcinda Tozetti Velho

•

CEMEI Vania c. G. Grund

•

CEM Prof. Benedito I. Duarte

•

CEMEI Terezinha Guerra

•

CEMEI Prof. Floriano Marzochi

•

CEMEI Ana F. dos Santos

•

CEM Prof. Geyner Rodrigues

•

CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias

•

CEM Prof. Maria M. e Lourenço

•

CEM Prof. Valdir G. de Lima
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Existem 7 (sete) escolas em execução dos serviços de regularização, e que estão na
segunda etapa do processo de licitação, sendo as descritas abaixo:
•

CEM Prof. Anita L. Camargo

•

CEM Prof. Clary B. Bertocini

•

CEM Prof. Faustino Pedroso

•

CEM Prof. Maria I. M. de Oliveira

•

CEMEI Amélia L. de Jesus

•

CEMEI Dr. Abilio Calile

•

CEMEI Prof. Valter Peresi

Há 2 (duas) escolas que estão em fase de adequação de projeto e execução de
serviços adicionais, conforme segue:
•

CEMEI Prof. Neyde T. Marão

•

CEMEI Prof. Helena B. Rigo

A Secretaria não forneceu informações quanto à acessibilidade e ao estado de
conservação dos imóveis públicos municipais, considerando a necessidade de reforma ou
ampliação.

4.14.7. Questões Institucionais
4.14.7.1. Adequação às Competências
Não informado.

4.14.7.2. Instrumentos de Gestão
Não informado.
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4.14.7.3. Quadro de Pessoal
Não informado.

4.14.7.4. Estrutura administrativa
Não informado.

4.14.7.5. Parcerias
Não informado.

4.15. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E
SEGURANÇA – SETRAN
4.15.1. Transporte coletivo - Caracterização das linhas de transporte
público
A Constituição Federal define o transporte coletivo urbano como um serviço público
essencial que, como tal, deve ser provido diretamente pelo Estado ou por particulares, sob
delegação do Poder Público responsável (União, estados ou municípios).
O diagnóstico abaixo foi realizado com base em informações fornecidas pela
Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga - SETRAN, e
dados e informações do Plano De Mobilidade Urbana, por meio da Lei Complementar n°
376, de 14 de dezembro de 2017.
A caracterização do transporte público ofertado tem a finalidade de diagnosticar
como a demanda em todo o município é atendida, bem como a qualidade do serviço
ofertado pelo Poder Público Municipal.
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Segundo Plano de Mobilidade, o município tem uma participação muito grande nos
modos individuais motorizados, como automóveis e motocicletas, com 139.586 viagens,
totalizando 76,58% das viagens realizadas no município. O transporte coletivo urbano realiza
apenas 4100 viagens, representando 2,25% do total de viagens. Por meio do transporte
público são transportados pouco mais de 4100 passageiros, sendo os principais usuários
idosos (acima de 60 anos), mulheres e assalariados (com renda média de 2 salários mínimos).
Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Segurança a demanda pelo
transporte público coletivo está sendo plenamente atendida em todas as regiões, sendo as
linhas descritas abaixo:
• Zona Norte: Vermelho Claro, Amarelo Escuro e Azul Escuro
• Zona Sul: Azul Claro, Amarelo Claro e Verde Escuro
• Zona Leste: Vermelho Escuro e Azul Escuro
• Zona Oeste: Azul Claro e Verde Claro
• Centro: Azul, Amarelo, Vermelho e Verde
• Simonsen: Linha Simonsen
• Vila Carvalho: Linha Escolar Rural

A Vila Carvalho somente é atendida pelo transporte escolar. Não são atendidos por
transporte público, o 5º e 6º Distrito Industrial e o Loteamento Vivendas, pois segundo a
empresa concessionária, estas regiões não possuem demanda. O loteamento Jardim
Carobeiras é atendido pela linha que passa pelos Loteamentos Belo Horizonte I e II.
Em relação a necessidade de adequações das linhas de transporte, como inclusão de
vias e alterações de rotas, para atendimento da demanda das imediações do Cemitério
Jardim das Flores, foi realizada uma adequação na Linha Amarela. Nas demais regiões já
foram realizadas as alterações necessárias, adequando as linhas de loteamentos
recentemente liberados, como Parque Belo Horizonte I, Parque Belo Horizonte II e Parque
Residencial Anna Munhoz Alvares; ou que receberam solicitações da população como o
loteamento Jardim Itália, Parque Cidade Jardim e Jardim Cidade Jardim II.
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A respeito dos pontos de parada de transporte, segundo a SETRAN, todos os
equipamentos possuem capacidade de atendimento instalada adequada à demanda
existente, não havendo, portanto, a necessidade inclusão de novos pontos de ônibus.
A construção de abrigos nos pontos de parada de ônibus tem por objetivo de
proteger os usuários da chuva, sol e vento, proporcionando maior conforto aos usuários.
Existem atualmente no município 269 pontos de parada, sendo 38 com abrigos novos ou
bem conservados, 5 pontos precários e 226 sem cobertura ou abrigo. Segundo a SETRAN,
existem somente 3 pontos sem cobertura que cabem a construção de abrigo, todos
localizados na Linha 01- Verde (Ramo 1A – Eldorado): Rua do Catequistas n° 4635, Avenida
Pansani, na Praça Orlando Serão, e Rua Bahia n° 2620.
De acordo com o Plano de Mobilidade, deve haver o controle dos horários e
itinerários, para fiscalizar se todos estão sendo executados por completo, pois em pesquisa
realizada para diagnóstico do plano, o ônibus não passou em determinados pontos e em
nos horários determinados, o que sugere que os itinerários não sejam executados por
completo em todos os horários. Segundo a SETRAN, este problema já foi resolvido.
Outro ponto importante destacado pelo PlanMob, é a necessidade de elaboração de
estudos com o objetivo de melhorar o sistema de transporte coletivo, garantindo uma
integração com menor tempo de espera.
Atualmente, diversas linhas saem com horários próximos umas das outras, em média
a cada 45 minutos. Quando o usuário necessita da integração das linhas, que é feita no
terminal está localizado na Praça Dr. Fernando Costa, comumente acontece da segunda
linha, ter saído a pouco tempo, o que torna o tempo de espera se torna muito grande.
Portanto, o controle de itinerários e horários, por meio do GPS é uma forma de garantir a
integração do transporte coletivo.
Sobre a adequação da frota, no momento, a Empresa Concessionária não vê a
necessidade, pois todos os veículos, são equipados com dispositivos de acessibilidade aos
usuários como elevador, cinto de segurança para cadeirante e acompanhante. Além disso,
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foram dispostos dez novos ônibus, sendo seis grandes e quatro micro-ônibus, com
capacidade para transportar 600 pessoas/hora.
De modo geral, a frota apresenta veículos bem conservados, entretanto será
substituída parcialmente com dez novos ônibus, todos com dispositivos de acessibilidade e
GPS, em um prazo de 30 dias.

4.15.2. Outras formas de transporte coletivo
A SETRAN, além das linhas de transporte coletivo e transporte escolar, forneceu
dados a respeito das outras formas de transporte realizadas no município, como a demanda
por outros tipos modalidade como: transporte por aplicativo, empréstimo de bicicletas,
patinete elétrico, bicicleta, entre outros.
Segundo o Plano de Mobilidade, as opções de transporte a pé e de bicicletas tem
recebido pouco incentivo, tendo em vista que as condições das calçadas são precárias e as
ciclovias, quando existem, tem uma malha restrita. Porém, de acordo com a Secretaria não
foi constatada demanda para outros tipos de modalidade de transporte individual até o
presente momento
Dentro deste contexto o modo de transporte individual, realizado por meio de
automóveis e motocicletas, tem crescido de forma vertiginosamente no município,
incentivado pelas facilidades de compras financiadas dos veículos.
Quanto aos serviços de táxi, regulamentado pela Lei Municipal n° 6086 de 28 de
novembro de 2017, segundo o Plano de Mobilidade, no ano de 2016 o município de
Votuporanga continha 61 taxistas regulamentados, distribuídos em 13 pontos estratégicos,
como o Terminal Rodoviário, Santa Casa, praças centrais, etc.
Em relação ao serviço de mototáxi, segundo o PlanMob, no ano de 2016 o município
de Votuporanga, continha 130 (cento e trinta) mototaxistas legalizados, nas respectivas 15
Agências regulamentadas. O serviço de mototáxi está regulamento pela Lei Municipal n°
4.986/2001.
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O serviço de transporte com triciclos automotores de cabine fechada, conhecidos
como tuk-tuks está regulamentado no município34 por meio da Lei Municipal n° 5741, de 01
de março de 2016, que alterou a Lei n° 4986, de 30 de agosto de 2011. A legislação restringe
sua circulação em vias urbanas, devendo o veículo e condutor obedecer às disposições da
Resolução nº 129, de 06 de agosto de 2001, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
No entanto, atualmente o serviço está suspenso por liminar judicial em favor da empresa de
ônibus Itamarati.
O Plano de Mobilidade analisou os meios de deslocamento utilizados pela população
e sua proporção. O transporte de Votuporanga é basicamente realizado por meio de
transporte motorizado e individual, este cenário foi propicio para a aplicação de diretrizes
para uma mudança de perfil das viagens, como mostra a tabela abaixo.
Tabela 84. Divisão modal
Modos
Automóveis
Motos
A pé
Transporte Coletivo Urbano
Bicicletas
Transporte Escolar
pesados
Mototáxi
Transporte Rodoviário
Transporte Suburbano
Táxi
Total
Fonte: Plano de Mobilidade, 2017

Viagem
100.298
39.288
26.098
4.100
3.625
2.810
2.570
1.910
772
494
306
182.271

%
55,03%
21,55%
14,32%
2,25%
1,99%
1,54%
1,41%
1,05%
0,42%
0,27%
0,17%
100%

A SETRAN sugeriu ao Poder Executivo, um estudo de viabilidade de aumentar o valor
do subsídio pago na passagem de ônibus, visando estimular a população a se deslocar para
o trabalho, por meio do transporte público coletivo.

34

Informação obtida em http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/noticia/?x=transito&n=20163215413tuk-tuks-vao-seguir-resolucao-do-contran [Acessado 29/08/2019]
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4.15.3. Sistema Viário
O sistema viário é o espaço público por onde as pessoas circulam, a pé ou com auxílio
de algum veículo (motorizado ou não), articulando, no espaço, todas as atividades humanas
intra e interurbanas. Este espaço público abriga também todas as redes de distribuição dos
serviços urbanos (abastecimento de água, energia elétrica, telefonia; coleta e esgotamento
de águas pluviais, lixo, esgoto sanitário etc.).
O diagnóstico que se segue, a respeito de questões relevantes sobre o sistema viário
municipal contemplará questões como: acidentes e conflitos no trânsito, polos geradores
de tráfego, lentidão no tráfego, multas, acessos e vagas de estacionamento em diferentes
regiões a cidade.
Em relação aos locais de maior incidência de acidentes e conflitos, analisando o
recorte territorial proposto, não foram informados dados ou considerações pertinentes ao
assunto na região Sul, Vila Carvalho e Simonsen. As demais regiões obtiveram-se
informações específicas conforme descrito a seguir:
• Região Norte: 1. concentrados nos cruzamentos ao longo da Avenida Emílio Arroyo
Hernandes (sentido Sul-Norte) com as ruas que passam pela avenida; 2. Avenida
Dr. Wilson de Souza Foz esquina com as Avenidas Marginais Nasser Marão e José
Marão Filho; 3. Avenida Antônio Augusto Paes esquina com a Avenida Jose Marao
Filho; 4. Avenida Deputado Áureo Ferreira esquina com Avenida Nasser Marão
Filho, em virtude do excesso de velocidade e desobediência dos condutores de
veículos à sinalização horizontal e vertical de “Parada Obrigatória”.
Segundo informações da Polícia Militar, os referidos locais apresentaram substancial
redução do número de acidentes e de conflitos, com a instalação de radares fixos, sinalização
semafórica e execução de redutores de velocidade (lombadas), bem como alterações no
sentido de direção de vias, fiscalização por parte dos Agentes de Trânsito e Campanhas
Educativas.
• Região Leste: concentrados nos cruzamentos das Ruas perpendiculares à Avenida
João Gonçalves Leite ao longo do seu eixo (sentido Leste-Oeste).
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Segundo informações da Polícia Militar, os referidos locais apresentaram substancial
redução do número de acidentes e de conflitos, com a instalação de radares fixos, repintura
de solo (Sinalização Horizontal) e sinalização semafórica.
• Região Oeste: concentrados ao longo da Avenida República do Líbano entre a
Avenida Hernani de Matos Nabuco e a Rua Ércoli Sereno, em virtude do excesso
de velocidade dos veículos, bem como ao longo da Avenida Dr. Wilson de Souza
Foz, e no cruzamento da Avenida das Nações com a Rua Aristides Gallo e Avenida
das Nações com a Avenida Dr. Antônio Aparecido Arroyo Marchi.
Segundo informações da Polícia Militar, o referido local apresentou substancial
redução do número de acidentes e de conflitos, com a instalação de radar fixo e repintura
de solo (Sinalização Horizontal).
•

Região Central: concentrados ao longo da Avenida Brasil (Sentido Sul-Norte)

entre as Rua Guaporé e a Av. José Marão Filho, em virtude do excesso de velocidade
dos veículos, bem como nos cruzamentos ao longo das Rua Amazonas, Rua São
Paulo, Rua Bahia, Rua Pernambuco e Rua Sergipe.
Outros pontos onde ocorriam muitos acidentes foram semaforizados, melhorando
muito a segurança dos cruzamentos, sendo eles: Rua Rio de Janeiro esquina com as Ruas
Minas Gerais, Rua Bahia, Rua Rio de Janeiro e Rua Sergipe, além da Rua General Ozório
esquina com a Rua Tocantins, e Rua Ivaí com a Rua Tocantins.
Em relação ao mapeamento dos pontos com maior incidência de acidentes não houve
um levantamento das informações pelo território. Porém, conforme o caderno de proposta
e diretrizes do Plano de Mobilidade recomendou a criação de um mapa com os acidentes
de trânsito, para que se tenha uma eficaz visualização dos pontos principais a serem
fiscalizados, ou que necessitem intervenções mais complexas.
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, os polos geradores de tráfego
são:
empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande
número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu
entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda
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a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres
(DENATRAN/FGV, 2001).

Em cidades como Curitiba, por exemplo, polo gerador de tráfego é todo
empreendimento que apresenta uma área de construção igual ou superior a 5.000 m². No
município não há parâmetros específicos para enquadramento dos empreendimentos,
porém no Plano de Mobilidade Urbana mapeou-se todos os equipamentos de Saúde e
Educação como polos geradores, estabelecendo que vias em que se localizem teriam
velocidade reduzida para 25Km/h.
Segundo a SETRAN, as atividades que se enquadrariam como polos geradores de
tráfego segundo os parâmetros acima, tais como a Santa Casa, AME, Indústrias Facchini e
Truck Galego, Unifev, 1º Distrito Industrial, não impactam negativamente a mobilidade
urbana do município.
Na Região Central há a feira livre na Praça São Bento, que ocorre semanalmente as
quintas-feiras, e contribui para o aumento significativo de trânsito de veículos na região. Em
razão do trânsito da região da praça, a SETRAN semaforizou todas as esquinas ao redor da
Praça São Bento, inclusive para os pedestres.
Em relação a localização das escolas na área central, agentes de Trânsito foram
destacados para atuar a disciplinar o trânsito nos horários de entrada e saída dos estudantes,
bem como foram criadas vagas de embarque e desembarque. Foram criadas vagas para
pessoas com deficiência física e intensificada a fiscalização por parte dos Agentes de
Trânsito, com monitoramento eletrônico.
O plano de Mobilidade recomenda a instalação das lombofaixas nos principais
cruzamentos da Rua São Paulo, Rua Alagoas e Rua Pernambuco devido ao seu grande
número de pedestres e, também nas principais escolas e unidades de saúde.
Na Região Sul foi diagnosticado que a presença da estrada de ferro causa transtorno
na integração da malha urbana, para o trânsito de veículos e pedestres. Segundo o Plano de
mobilidade, é necessário que as passagens sejam feitas com cautela, garantindo a segurança
de todos que a utilizam.
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No que diz respeito a lentidão no tráfego, as regiões Sul, Leste, Oeste, Simonsen e
Vila Carvalho não foram levantados problemas relacionados ao assunto. No entanto, a
Região Norte apresenta lentidão no tráfego apenas no carnaval ou quando da realização de
eventos esporádicos no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.
Na área Central há trechos de lentidão nas Ruas Amazonas, Pernambuco e Sergipe.
No geral, em virtude do grande número de veículos trafegando em velocidade baixa, que
precisam fazer manobras para estacionar, embarque e desembarque e até mesmo pelo
grande número de semáforos, que trazem segurança, porém, de certa forma, comprometem
a mobilidade. Nos horários de pico, ocorrem problemas no trânsito em locais que possuem
escolas como: CEM Prof. Faustino Pedroso, Colégio Adventista, Piconzé - Anglo, Passo a
Passo, entre outros), causando transtornos no trânsito, com veículos parando em fila dupla.
Segundo o PlanMob as conversões à esquerda devem ser evitadas.
As conversões à esquerda em vias com dois sentidos de tráfego devem ser
retiradas, pois as mesmas retardam o fluxo, geram filas na faixa de rolamento
e são causas de acidentes. Desta forma recomenda-se que os usuários façam
um contorno/Loop nas quadras adjacentes para fazer as conversões
(PLANMOB).

Assim, o estudo levantou os conflitos gerados pelas conversões a esquerda nas Ruas
São Paulo esquina com a Piauí e Rua São Paulo esquina com a Rua Tietê (figura 156). Em
razão disto, a Secretaria recentemente implantou uma rotatória na esquina da Rua São Paulo
com a Rua Tietê.
Para os eventuais conflitos pontuais da sinalização nas vias públicas, causados por
sentidos de fluxo, a Secretaria procura solucionar a questão em muitos casos em todo o
Município, revendo os sentidos de direção das vias, unificando os sentidos, proibindo a
realização de conversões à esquerda ou à direita, e se for o caso, o retorno. Não obstante,
as vias são sinalizadas de forma clara e objetiva, não havendo na avaliação da SETRAN,
conflitos de sinalização.
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Figura 156. Situação atual e proposta pelo Plano de Mobilidade Urbana de Votuporanga, na
Rua São Paulo esquina com a Rua Tietê.

Fonte: PLAMOB
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Figura 157. Situação atual e proposta pelo Plano de Mobilidade Urbana de Votuporanga, na
Rua São Paulo esquina com a Rua Piaui.

Fonte: PLAMOB

Uma das soluções adotadas para melhorar o trânsito é a restrição do tráfego de
veículos pesados, com procedimentos de carga e descarga, na área central, das 10h00 às
18h00, delimitado por trecho da Rua Amazonas, compreendido entre as Ruas Tibagi e
Alagoas e parte da Rua Pernambuco, no trecho entre as Ruas Alagoas até a Tocantins.
Porém, de acordo com o PlanMob são necessários ajustes ao sistema atual.
Hoje é possível que um caminhão fique parado na área de restrição de
circulação, desde que entre na área fora do horário de restrição, com isso a
regra não atinge seu objetivo totalmente. Outra permissão é a parada nas
vias transversais as vias com restrição de circulação, assim faz com que essas
vias tenham problemas de tráfego (PLANMOB, 2017, p. xxx).

Assim, foi proposto um novo recorte da zona de restrição, passando o sistema de
restrição de circulação a vigorar na Rua São Paulo, Rua Amazonas e Rua Pernambuco entre
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as Ruas Itacolomi e Rua Parnaíba, mas com a restrição atingindo todas as vias dentro da
área de restrição, excluindo a Rua Tibagi e Rua Paraíba (figura 158).
Figura 158. Zona de Restrição de Carga proposta pelo Plano de Mobilidade

Baseando-se no recorte territorial apresentado, a Secretaria apresentou os pontos
com maior de multas aplicadas por transitar em velocidade superior a máxima permitida
para o local, conforme descrito na tabela abaixo.
Tabela 85. Maiores índices de multas por excesso de velocidade
REGIÃO
NORTE
LESTE

LOCAL
Avenida Emílio Arroyo Hernandes.
Rua Horácio dos Santos; cruzamentos das Ruas perpendiculares à
Avenida João Gonçalves Leite.

OESTE

Avenida República do Líbano

CENTRO

Rua Bahia

Fonte: Autores com base nas informações da SETRAN
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Nas demais regiões Sul, Vila Carvalho e Simonsen não apresentaram pontos com
número expressivo de multas aplicadas por excesso de velocidade. A avaliação é que na
Avenida Prestes Maia o índice de multas por excesso de velocidade é menor pois não há
fiscalização por radar fixo, somente radar móvel.
A principal causa de multa por excesso de velocidade nos pontos identificados é a
indisciplina por parte dos condutores de veículos. A solução para redução da incidência de
multas por excesso de velocidade nos pontos identificados é a fiscalização, em conjunto
com as Campanhas Educativas para conscientização.
Ao analisar os problemas com acessos, nas diferentes regiões da cidade, segundo a
SETRAN, há problemas de acesso na Região Norte, em especial nos horários de pico, nas
Avenidas Brasil e Emílio Arroyo Hernandes, em virtude de serem as únicas vias de acesso
para aquela porção da região. De acordo com a secretaria, o acesso sem asfalto ao fundo
do Parque das Nações para o 6º Distrito Industrial, apesar de precário é transitável.
Na região Oeste há dificuldades de acesso pela Avenida das Nações, no sentido aos
loteamentos Jardim das Carobeiras, Parque Boa Vista I e II, Parque Belo Horizonte I e II,
Parque Residencial Anna Munhoz Alvares e aos Distritos industriais.
As regiões Leste, Centro e Simonsen não foram levantados dificuldades de acesso.
Segundo a SETRAN, o acesso a Vila Carvalho (Rodovia Pérciles Belini – SP 465), atualmente
sem acostamento e asfalto, apesar de precário é transitável.
Como dito anteriormente, na Região Sul foi diagnosticado que a presença da estrada
de ferro causa transtorno na integração da malha urbana para o trânsito de veículos e
pedestres. Segundo o Plano de mobilidade, é necessário que as passagens sejam feitas com
cautela, garantindo a segurança de todos que a utilizam. Cuidados com a iluminação,
sinalização e asfalto são primordiais.
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4.15.4. Hierarquia viária
Segundo o PlanMob, a hierarquização do sistema viário urbano tem como objetivo,
a obtenção de um sistema de ruas e avenidas com fluxos e ocupações organizadas e
eficientes. A hierarquização das vias no Município é definida pelo Plano Diretor, por meio
da Lei Municipal N° 106//2007.
É possível diagnosticar que atualmente existem vias incompatíveis entre a função que
desempenham e a função que está definida legalmente. Segundo a SETRAN é comum
encontrar na área central da cidade, vias desempenhando a função de coletora como por
exemplo, Rua Pernambuco e Rua Tocantins, e ainda estarem classificadas de modo obsoleto,
como via local.
Os critérios de velocidade das vias são os de conformidade com a hierarquização
viária:
• Vias Arteriais: 60 km/h;
• Vias Coletoras: 50 km/h;
• Vias Locais: 30 km/h.
Em relação a sinalização viária no município, a SETRAN afirma ser satisfatória, sendo
plenamente compatíveis com a sinalização viária, horizontal e vertical. As vias públicas estão
plenamente compatíveis com os dispositivos de segurança. Entretanto, vale destacar que
quando fazem o uso de um redutor físico de velocidade (lombada), por outro lado,
prejudica-se a circulação de veículos prestadores de serviços de atendimento de urgência
(Polícia, Ambulância, Bombeiros, entre outros).
A sinalização semafórica por sua vez, possui o papel de proporcionar maior segurança
nos cruzamentos de vias. Embora ela comprometa a fluidez e mobilidade do trânsito, por
outro lado, ela preserva a integridade física das pessoas, sejam elas condutores de veículos
ou pedestres. Assim, a SETRAN prioriza os dispositivos eletrônicos (Radares físicos e móveis)
de segurança e de redução de velocidade dos veículos automotores, objetivando fluidez na
circulação daqueles que prestam serviços de atendimento de urgência.
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4.15.5. Estrutura viária – Dimensionamento e composição viária
De acordo com a SETRAN, o dimensionamento e composição viária (faixa de
rolamento, leito carroçável, calçadas, ciclovias, vagas para estacionamento) para cada via
segundo a hierarquização viária, de modo geral, é adequado e satisfatório, possibilitando a
plena circulação de veículos automotores. Porém, quanto aos passeios públicos, a cidade
apresenta problemas de dimensionamento em algumas regiões da área central, bem como
em loteamentos antigos que não foram projetados de forma adequada, onde podemos
encontrar calçadas com largura entre 1,70m, no máximo, 1,80m.
A Secretaria participa na definição de diretrizes para a hierarquização viária de novos
loteamentos, junto à Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, inclusive orientando
e aprovando os projetos de sinalização viária, quanto aos sentidos de direção das vias (único
ou duplo), sinalização vertical e horizontal. São considerados o tráfego futuro de veículos,
principalmente nos casos de loteamentos adjacentes aos consolidados.
Verifica-se no entanto a necessidade de algumas alterações no padrão atualmente
adotado nas diretrizes para os novos loteamentos, de modo a possibilitar além da melhoria
da qualidade de vida dos munícipes no espaço urbano, a própria otimização desse espaço
destinado ao sistema viário, com a adoção de novos conceitos de dimensionamento de vias
públicas, para que as mesmas contemplem a mobilidade plena e simultânea de veículos
automotores, pedestres e bicicletas.
Há critérios para a determinação do sentido das vias, sendo Sentido Unidirecional em
vias locais periféricas, vias centrais e naquelas que fazem parte dos eixos binários, resultando
na melhoria das condições de segurança do trânsito, maior facilidade para estacionamento
e eliminação de conflitos.
A SETRAN estabeleceu uma padronização para melhor qualidade da sinalização viária,
inclusive solicitando à Secretaria de Planejamento SEPLAN, que as mesmas fossem inseridas
nas diretrizes para novos loteamentos. Desse modo atualmente não fica a cargo das
empresas loteadoras, a escolha dos padrões de placas. As placas passaram pelo processo
de “remodelamento” por parte do setor de Arquitetura do Sistema Viário Urbano, o que
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possibilitou por meio de seu novo projeto, o enquadramento na lei e a melhor visualização,
por parte dos munícipes, em especial visualizadas, em especial idosos e condutores de
veículos, em uma distância média de dez metros.
Para instalação de lombadas, a Secretaria adota os seguintes critérios:
•

Índice elevado de acidentes ou risco potencial de acidentes; de conservação;

•

Velocidade máxima permitida na respectiva via, não ser superior a 50 km/h;

•

Distância mínima de 15.00 m do alinhamento do meio-fio da via transversal;

•

Existência de prédios públicos nas proximidades, com alta concentração e
circulação de pedestres e crianças, como por exemplo: escolas, creches, unidades
básicas de saúde.

Para a instalação de lombofaixas:
•

Vias públicas nas quais a velocidade máxima não seja superior a 40 km/h, seja
por suas características naturais, por medidas para redução de velocidade ou
potencial de acidentes;

•

Existência de pavimentos rígidos, semirrígidos ou flexíveis em bom estado de
conservação;

•

Deverá ser implantada apenas em vias dotadas de passeio público;

•

Existência de prédios públicos nas proximidades, com alta concentração e
circulação de pedestres e crianças, como por exemplo: escolas, creches, unidades
básicas de saúde.

Para a instalação de Radares, a SETRAN adota os seguintes critérios:
• Vias públicas classificadas como coletoras, arteriais e/ou expressas nas quais a
velocidade máxima indicada pela sinalização viária vertical não é respeitada por
parte dos condutores de veículos, transformando o local, em área de potencial
risco de acidentes;
• Existência de pavimentos rígidos, semirrígidos ou flexíveis em bom estado de
conservação.
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4.15.6. Vagas de estacionamento
À medida que se aumenta o número de veículos automotores e de deslocamentos, a
circulação pode se tornar insuficiente para a demanda gerada. O controle do número de
vagas pode ser uma ferramenta importante para a gestão da mobilidade urbana,
necessitando-se a regulamentação para a utilização da via.
Segundo a SETRAN são detectados problemas de escassez de vagas de
estacionamento em toda a área central. Desta forma, foram criadas vagas de
estacionamento em via pública demarcadas como rotativas e tarifadas, a chamada Área Azul,
regulamentada pela Lei Municipal n° 6079/2017, que alterou a Lei Municipal Nº. 3.449 /
2001.
A Área Azul atualmente oferece 810 vagas comuns em sistema rotativo, com
permanência de duas horas, destinadas aos veículos automotores, delimitada pelo
perímetro formado pela Rua São Paulo, Rua Paraíba, Rua Pernambuco e Rua Itacolomi.
Encontra-se em estudo pelo Poder Executivo a expansão da Área Azul, com a oferta de novas
202 vagas.
Atualmente, são ofertadas aos idosos, 29 vagas (tarifadas na área Azul) e para os
Portadores de Necessidades Especiais, 26 vagas (não tarifadas na área Azul), totalizando 55
vagas exclusivas na área central da cidade. Vale destacar, que a oferta de vagas contempla
mais do que o exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro e mesmo assim, existe uma alta
demanda por essas vagas.
Há no Município, inúmeras vagas exclusivas ao estacionamento de motos e veículos
automotores, as denominadas “rotativas” de curta duração (15 minutos), destinadas ao
comércio, possibilitando aos mesmos, a realização da carga e descarga, bem como as vagas
destinadas ao embarque e desembarque em locais específicos, vagas para veículos de
emergência, etc.
Na região Norte há problemas de falta de vagas de estacionamento na Avenida Emílio
Arroyo Hernandes, entre a Avenida Jerônimo Figueira da Costa e Rua Rio Negro. Nas demais
regiões, segundo a SETRAN, as vagas de estacionamento são satisfatórias para a demanda.
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Verifica-se que a região da Santa Casa-AME-UPA, tem se tornado cada vez mais um
polo médico, com construção de clínicas médicas por toda a região, isto tem causado
demanda por vagas de estacionamento, haja visto o número crescente de estacionamentos
privados na região (figura 159). Segundo a SETRAN, os problemas relativos ao
estacionamento dos ônibus, provenientes de outros municípios para acesso ao serviço do
AME, já foi solucionado.
Figura 159. Região da Santa Casa-AME. Estacionamentos privados.

Fonte: Foto Google Earth [23/09/2019]

A SETRAN, detectou problemas de estacionamento para caminhões em áreas
residenciais, pois não existem áreas de estacionamento regulamentado para veículos
pesados na cidade. Há atualmente, muitos transtornos causados devido aos veículos de
grande porte estarem estacionados, que além de prejudicar a visibilidade dos condutores
nos cruzamentos das vias, produzem ruídos incômodos, exalam fumaça dos motores e

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

655

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

ocupam grande espaço da via, que por este motivo acabam trazendo inclusive problemas
de segurança aos moradores no período noturno.
Relacionado ao abandono de veículos, foram detectados alguns casos na região
norte, porém não há números exatos, sendo que em alguns casos são retirados pelo
proprietário e outros pelo serviço de guincho. Na região Sul há uma média de cinco veículos
abandonados mensalmente. As demais regiões não foram apresentadas números.
As causas mais comuns referentes aos veículos abandonados, estão relacionadas
com:
• Envolvimentos em acidentes de trânsito
• Retiradas de peças em vias públicas
• Situações em que os proprietários não possuem seguro
• Veículos com problemas mecânicos em que os proprietários não dispõem de
recursos financeiros para o conserto
• Documentação irregular ou vencida, geralmente com os impostos e tributos
atrasados
• Péssimo estado de conservação, entre outros.
A remoção de carros abandonados é prevista pela Lei Municipal n° 5.202/2012,
entretanto deveria ser mais abrangente e mais rígida, pois a atual deixa muitas lacunas para
estes casos.
A municipalidade tenta resolver essas questões, inicialmente notificando os
respectivos proprietários sobre o abandono e, posteriormente, realizando o serviço de
remoção desses veículos abandonados e liberação das vias públicas.

4.15.7. Rebaixamento de guias
O rebaixamento de guias está regulamentado pelo Plano Diretor, Lei Complementar
nº. 106, de 08 de novembro de 2007:
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Art.170º - São diretrizes gerais do Sistema Viário: (...) XII - o rebaixamento de guias
não será permitido nas curvaturas das esquinas ou em locais cuja posição possa colocar em
risco os usuários; (...) XIII.- em todos os casos, o rebaixamento das guias deverá ser restrito
ao mínimo necessário para o acesso de veículos e no máximo em 50% (cinquenta por cento)
do total das faces do lote que confrontam com a via pública. (VOTUPORANGA, 2007)
Segundo a SETRAN, não há respeito à legislação por parte dos munícipes, o que
acaba

ocasionando,

transtornos

relacionados

principalmente

à

diminuição

da

disponibilidade do uso do espaço público para vagas de estacionamento e gastos com
sinalização. Assim, deve haver a intensificação da fiscalização por parte do Poder Público e
adequação a à legislação nos locais em que as guias estão rebaixadas de modo irregular. A
SETRAN já iniciou esforços neste sentido.
As vagas de veículos devem ter no mínimo cinco metros de comprimento de recuo,
para possibilitar o estacionamento de veículos maiores, não sendo permitidos
rebaixamentos menores que cinco metros para estacionamento de veículos tipo
motocicletas. Não são permitidos também rebaixamentos em portões sociais, para a entrada
de motocicletas, quando o imóvel já contar com o rebaixamento de guia de garagem para
entrada e saída de veículos.

4.15.8. Ações de educação no trânsito
Segundo o Plano de Mobilidade Urbana (VOTUPORANGA, XXX):
Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem
os eixos determinantes da transformação do comportamento do homem no
trânsito. E, por isso, devem ser passados de geração a geração. E esta não é
uma tarefa muito simples e fácil, pois, para transformar uma sociedade, é
importante a participação, conscientização e o desejo de cada criança,
adolescente, adulto ou idoso.

Em razão desta orientação, para cada tema escolhido é feita uma pesquisa e são
determinados os conteúdos e a estratégia de abordagem, como produtos gráficos para
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compartilhamento via internet e outros materiais educativos para serem disponibilizados
aos órgãos competentes e, também a população.
A Secretaria realiza programas de Educação no Trânsito, por meio de campanhas
educativas nas redes públicas de ensino (municipal e estadual) e distribuição de materiais
pedagógicos relacionados ao trânsito para os estudantes. Também são realizadas ações nas
ruas, nos principais cruzamentos e em hospitais, com a presença dos Agentes de trânsito e
Soldados do Tiro de Guerra, bem como palestras em empresas e faculdades dirigidas a
funcionários e alunos universitários.
A Campanha Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o Poder Público e a
sociedade civil, com a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar
toda a sociedade, dos mais diversos segmentos: órgãos governamentais, empresas,
entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada. São discutidos os
todas as questões que envolvem a temática e problemas do trânsito35.
Para a mobilização e conscientização a SETRAN realiza as seguintes ações para a
Campanha:
•

Confecção de 20.000 mil panfletos coloridos e 1.000 adesivos botons para serem
distribuídos aos pedestres

•

Instalação de placas em canteiros centrais das principais avenidas da cidade

•

Colocação de 10 outdoors nos principais pontos e avenidas da cidade

•

Confecção anual de 500 bonés e 500 camisetas para a realização das campanhas
juntamente com cinco faixas pedagógicas de trânsito, em tamanho grande

•

Divulgação nos principais veículos de comunicação da cidade como: rádios,
jornais, redes sociais, etc.

Para obtenção de melhores resultados, a SETRAN acredita que é necessário a locação
de um simulador robótico para aulas de trânsito e simulações de situações de perigo, para
experiência dos condutores já habilitados. Também se avalia que a aquisição de uma
minicidade pedagógica de trânsito (de fácil e rápida montagem) para adolescentes a partir

35

Informação obtida em < https://maioamarelo.com/o-movimento/> [Acesso em 02/09/2019]
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do Ensino Médio, instalada no Parque da Cultura durante a realização da Campanha Maio
Amarelo, contribuirá para o atendimento do objetivo da campanha.

4.15.9. Segurança Pública
Segundo a Lei Complementar n° 325, de 06 de janeiro de 2017, a SEPLAN além de
ações, planos e projetos na área de trânsito e transporte, também possui finalidade de
planejar, coordenar e supervisionar as atividades na área da segurança pública como: a
segurança das praças, parques, prédios públicos e principais vias públicas; implantar e
manter em perfeito funcionamento, equipamentos de monitoramento eletrônico de trafego
e segurança; ações de policiamento investigativo, preventivo e ostensivo realizadas pelos
órgãos de segurança pública que atuam no município, por meio de intercambio permanente
de informações.
Atualmente, o Munícipio possui um sistema de monitoramento de segurança
instalado com o objetivo de fiscalizar e identificar autores de eventuais delitos. No mês de
junho deste ano, o Poder Executivo, considerando a real necessidade de ampliação do
sistema de monitoramento, solicitou um mapeamento para possibilitar a instalação de
aproximadamente 200 novas câmeras de segurança, em 86 pontos estratégicos da cidade.
Outro programa importante desenvolvido pela SETRAN é o Atividade Delegada que
beneficia a cidade de Votuporanga, na medida em que proporciona aos munícipes
resultados satisfatórios no combate à criminalidade, fiscalização de trânsito, realização de
blitz, etc.
Quanto à Segurança Escolar, a Polícia Militar realiza rondas nas unidades municipais
e estaduais de ensino, periodicamente em conjunto com a Secretaria, por meio dos Agentes
de Trânsito, sendo considerada satisfatória.
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4.15.10. Questões Institucionais
4.15.10.1. Adequação às Competências
De modo geral, todas as competências atribuídas à SETRAN são adequadas, sendo
proposto uma alteração da Lei n° 325/2017, em relação ao monitoramento de emissão de
poluentes (gases e fumaça) pois esta fiscalização não é de competência Municipal.

4.15.10.2. Instrumentos de Gestão
O sistema de gestão das multas de trânsito é informatizado e satisfatório. São
realizadas reuniões periódicas com as equipes, principalmente com os Agentes de Trânsito.

4.15.10.3. Quadro de Pessoal
No aspecto quantitativo, o número atual de funcionários da SETRAN é insuficiente.
Atualmente faltam servidores no setor administrativo e, também, o número de Agentes de
Trânsito para atender a contento a demanda de serviços.
É necessária a contratação de 1 auxiliar administrativo para a realização do
processamento de multas e atendimento ao público; 2 funcionários para pintura e serviços
gerais para sinalização viária; aumento do número de vagas para Agentes de Trânsito.
Verifica-se a necessidade de criação de um Departamento de Trânsito para suprir os
atendimentos como por exemplo: análises de recursos, visitas técnicas, atendimento a
solicitações externas. Atualmente as equipes da secretaria são todas subordinadas a Divisão
de Trânsito, e por meio da criação do Departamento haveria melhor divisão das tarefas e
resoluções das demandas.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

660

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

4.15.10.4. Estrutura administrativa
As instalações prediais da Secretaria são antigas e precárias, apresentando problemas
de revestimento nas paredes, infiltrações com ambientes mal divididos e adaptados. Não há
um depósito com espaço para armazenar tintas, placas e demais equipamentos de forma
adequada.
Atualmente, a SETRAN conta com equipamentos de informática, (softwares,
computadores e impressoras) de boa qualidade, porém o mobiliário é antigo e de baixa
qualidade.
O poder Executivo está desenvolvendo por meio da Secretaria de Planejamento, o
Projeto Arquitetônico para o novo prédio da SETRAN, a ser construído em terreno doado
pelo Governo do Estado, junto ao imóvel do Departamento de Estradas de Rodagem,
localizado na Avenida Pansani esquina com a Rua Oiapoc.

4.15.10.5. Parcerias
A SETRAN mantém a interação com outros Órgãos através dos sistemas próprios e
eletrônicos específicos como: Departamento nacional de Trânsito – DENATRAN, Companhia
de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, Registro nacional de
Infrações- RENAINF, Conselho Nacional de Trânsito- CETRAN, entre outros.
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4.16.

SECRETARIA

MUNICIPAL

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO – SEDEC
4.16.1. Centro do Empreendedor
O Centro do Empreendedor, vinculado à SEDEC e localizado na Rua Barão do Rio
Branco, nº. 4497 – Vila Paes, concentra um conjunto de serviços que têm como principais
objetivos:
• Valorizar o contribuinte, buscando proporcionar um atendimento ágil e eficaz;
• Fomentar o desenvolvimento econômico através da orientação, capacitação e
formalização dos micros e pequenos empreendedores do município.

Abaixo, seguem análises realizadas pela própria SEDEC a respeito dos serviços
ofertados no equipamento.

4.16.2. CTMO
O Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" – CTMO, existe desde
maio de 1971, com o propósito de ser uma escola profissionalizante, voltada para o
desenvolvimento de projetos de capacitação para o mercado de trabalho, geração de renda
e incentivo ao empreendedorismo. Por ser ainda um posto de credenciamento da
Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO, também fomenta a
formalização de artesãos.
Todos os cursos ofertados são gratuitos, a maioria oferecida em parceria com o
“Sistema S” (SENAC, SEBRAE e SENAI), mas também mantém convênios com o IFSP e Elektro
(Escola de Eletricistas). Em razão das parcerias com instituições de ensino todos cursos
possuem certificação nacional.
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Para facilitar ainda mais o acesso da população, além das salas de aula climatizadas
e modernas no Centro do Empreendedor, alguns cursos são disponibilizados em entidades
beneficentes e escolas da periferia, tais como:
• Capela Santa Clara & São Francisco de

• Igreja Senhor Bom Jesus
• Centro Informações Turísticas e Culturais

Assis
• Recanto da Mãe

• Lar Viver Bem

• Comunidade São Francisco

• Abrigo de Luz

• Associação Espírita Bezerra de Menezes

• Associação Beneficente Portal da Luz

• Consultório Municipal Palmeiras I

• CRAS-Norte

• Lar Beneficente Celina

• Instituto do Deficiente Audiovisual de

• Salão dos Vicentinos (Sociedade São
Vicente de Paulo)
• CEM "Valdir G. de Lima"
• CEM "Faustino Pedroso"
• Centro Social – DAFIC

Votuporanga - IDAV
• Associação Antialcoólica
• CEM "Orozimbo Furtado Filho", no
distrito de Simonsen
• Centro Comunitário da Vila Carvalho

Não há um sistema oficial de acompanhamento dos egressos, mas, relatos de exalunos comprovam a eficácia e importância dos cursos ofertados como meio de ascensão
profissional e mesmo elevação da autoestima, não sendo raros os casos em que os
concluintes retornam para novos cursos ou para aprimorar os conhecimentos adquiridos.
Via de regra, as vagas ofertadas são todas preenchidas. Quando comprovada maior
procura em algum curso, o CTMO busca meios para ofertá-lo num outro momento ou criar
novos turmas.
A elaboração da grade de cursos é baseada em estudos e pesquisas junto às
empresas e no mercado de trabalho. Normalmente, essa pesquisa é realizada junto aos
diversos setores da economia (comércio, indústria e prestação de serviços), no contato diário
com a população, sondagens na internet em sítios especializados, novas profissões, além de
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participações em eventos voltados para os segmentos do empreendedorismo e mercado de
trabalho.
Os projetos pedagógicos são desenvolvidos por docentes capacitados e parcerias de
qualidade, que atendem às normas determinadas pelo Programa de Educação Profissional,
com acompanhamento da Direção e Secretaria do CTMO, e com utilização de planilhas,
formulários, relatórios, diários de classe e folhas de presença, (entre outros instrumentos de
controle).
Até a inauguração do Centro do Empreendedor, o CTMO atendia em instalações
acanhadas no prédio da Secretaria da Assistência Social. Atualmente, funciona em espaço
maior, disponibilizando salas climatizadas, equipamentos multimídia, laboratório de
informática com computadores modernos e softwares originais, auditório para palestras e
aulas, estacionamento interno para motos e bicicletas. Possui boa localização, próximo a
farmácias, supermercados, restaurantes, postos de combustíveis, lojas e padarias. O maior
desafio do CTMO é evitar a evasão escolar, muito embora este não seja um grande
problema, já que se trata de cursos profissionalizantes.

4.16.3. PAT
O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT, é uma parceria entre a Prefeitura de
Votuporanga e o Governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico. O posto oferece serviços de captação de mão de obra, habilitação do Seguro
Desemprego, qualificação e intermediação dos cidadãos ao mercado de trabalho,
administração das vagas de emprego oferecidas por empregadores de Votuporanga e
região, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. Empresas interessadas
em seleção de funcionários, podem solicitar salas ou o auditório do Centro do
Empreendedor para realização de entrevistas e provas do processo seletivo.
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De 2015 a junho de 2019, o PAT ofereceu 1.200 vagas de emprego, subdivididas em
seis setores econômicos: Indústria (200 vagas), Serviços (200 vagas), Construção Civil (400)
e Comércio (200 vagas).
Tabela 86. Empregos em Votuporanga e microrregião: admissões, desligamentos e variação
absoluta. Comparativo entre 01/2015 e 04/2019

Admissões
Desligamentos
Variação absoluta
Fonte: SEDEC

Microrregião

Votuporanga

56.477
56.196
281

42.877
41.800
1.077

(%) Votuporanga em
relação a microrregião
75,92
74,38
****

Tabela 87. Empregos formais e total de estabelecimentos em Votuporanga e microrregião
em 01/2019

Empregos formais
Total de Estabelecimentos
Fonte: SEDEC

Microrregião

Votuporanga

(%) Votuporanga em relação
a microrregião

33.283
9.729

24.710
5.516

74,24
56,70

Com relação aos serviços ofertados, não existem dificuldades. Além disso, a
infraestrutura ofertada é adequada, com dois terminais de computadores, impressora, sala
climatizada, bebedouro elétrico e sala de espera confortável

4.16.4. Sala do Empreendedor
A Sala do Empreendedor, é uma parceria da Prefeitura com o SEBRAE-SP, que
possibilita ao Microempreendedor Individual gerenciar a sua empresa, de forma gratuita e
com acesso a cursos especializados, orientações e suporte. Outro objetivo é facilitar ao
máximo o processo de regularização e legalização de Microempreendedor Individual– MEI,
bem como nos pedidos de baixa da Inscrição Municipal perante a Prefeitura.
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Os trabalhos da Sala do Empreendedor se iniciaram no mês de Junho de 2017, com
atendimento exclusivo ao Microempreendedor Individual –MEI e com foco na legalização
do empreendedores que se enquadram nesta categoria (a legalização é feita por meio do
Via Rápida Empresa- VRE, que será abordado no próximo item). As atividades que mais
recorrem à Sala do Empreendedor são os prestadores de serviço como pedreiros,
carpinteiros, pintores, eletricistas, manicures, cabeleireiros, promotores de venda,
instrutores, além de comércios do vestuário, alimentação, oficinas, etc.
O estímulo à abertura de MEI, e consequentemente da formalização, seja pela Sala
do Empreendedor ou por meios particulares (Escritórios de Contabilidade), é intenso por
parte da Prefeitura Municipal.
Para a realização dos trabalhos da Sala do Empreendedor conta-se com 2
funcionários da Prefeitura Municipal de Votuporanga, que, além disso, oferece os
computadores conectados à rede de internet, certificação digital, telefone e celular para
comunicação com os clientes e parceiros de trabalho.

4.16.5. Via Rápida Empresa
O Via Rápida Empresa – VRE, sistema da Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP (órgão do Governo Estadual), é um serviço de licenciamento de empresas que
funciona a partir de uma plataforma digital que integra todos os órgãos responsáveis pela
legalização de empresas, como Prefeitura, Vigilância Sanitária, CETESB, Corpo de Bombeiros
e Secretaria da Agricultura.
Na referida plataforma, todos os dados de registro empresariais são colhidos,
passando pela consulta prévia de viabilidade de localização e licenças para o exercício de
atividades econômicas sob análise do município. Ao final do processo, tendo sido deferido
todos os órgãos, é expedido o Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), atual Alvará de
Licença.
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O Sistema de VRE passou a vigorar no município a partir de janeiro de 2014. A partir
desta data, todas as empresas (de todos os portes) passaram a ser licenciadas por este
sistema. Na Sala do Empreendedor, partir de junho de 2017, o VRE passou a ser feito
gratuitamente para microempreendedores (MEI). Este fato estimulou a abertura de novas
empresas na categoria MEI. Desde a implantação do serviço, a média anual de legalizações
de MEI foi de 800 microempreendedores, entretanto, a SEDEC não possui um sistema que
possa mensurar esses resultados.
Para o empresário e escritórios de contabilidade, a utilização do VRE agilizou o
processo de legalização das empresas, pois concentraram num único sistema todos os
órgãos envolvidos, de uma forma informatizada, permitindo a visibilidade de todas as
informações de forma integrada e em tempo real. O VRE desburocratizou o processo, pois
anteriormente toda a documentação necessária precisava ser protocolada no Setor de
Atendimento do Paço Municipal, em duas vias impressas (ou xerografadas). Hoje, a sala do
VRE digitaliza estes documentos e os lança no sistema SAT, eliminando os documentos
físicos, exceto os documentos para expedição do AVCB e CLCB (Bombeiros e Vigilância
Sanitária)
Todos os setores da Prefeitura envolvidos na legalização das empresas utilizam o
Sistema VRE, de acordo com a sua função. Por se tratar de uma plataforma digital integrada
a diversos órgãos (Prefeitura, Vigilância Sanitária, CETESB, Corpo de Bombeiros e Secretaria
da Agricultura), quando ocorre um erro em algum desses órgãos, todo o sistema fica
comprometido, o que ocorre com certa frequência. Além disso, dependendo do caso,
devem-se conciliar as exigências de cada órgão, o que também pode gerar dificuldades.
Entretanto, há promessas da JUCESP de total reformulação nas plataformas tecnológicas, o
que deve acontecer até meados de 2020.
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4.16.6. Banco do Povo Paulista
Convênio estabelecido entre a Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Governo do Estado de São Paulo, oferece atendimento, orientação e
informações sobre análise e concessão de crédito ao pequeno empreendedor. As principais
atividades desenvolvidas são: recepção e análise dos documentos apresentados pelos
proponentes; constatação do empreendimento, com visita presencial; digitalização dos
documentos e emissão de parecer conclusivo sobre a viabilidade do pedido de
financiamento; execução do pós-crédito, conferência das notas fiscais e visita in loco para
constatar a aquisição dos bens e serviços financiados pelo BPP.
A concessão de linhas de crédito aos micro e pequenos empreendedores têm efeito
altamente positivo na economia do município, pois contribui sobremaneira para a geração
de emprego e renda, formalização e regularização de empresas. A SEDEC oferece duas salas
climatizadas para atendimento, mobiliário e equipamentos adequados, disponibilizando
dois servidores como agentes de crédito. Para os deslocamentos, é utilizada uma
motocicleta Cargo.

4.16.7. INSS Digital
O INSS Digital é um novo processo de atendimento, totalmente eletrônico, cujo fim
é o de melhorar o fluxo dos processos do INSS, aumentando assim a capacidade da
autarquia de reconhecer direitos. Pioneiro no Estado e um dos primeiros em todo o país, o
polo do INSS Digital de Votuporanga foi implantado através de acordo de cooperação
técnica com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o que permite que os
moradores da cidade e região possam efetuar o agendamento e concessão de benefícios
pela Internet.
Pelo projeto INSS Digital, utiliza-se o processo eletrônico para várias demandas da
população, diminuindo significativamente o fluxo à agência central e, consequentemente, a
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espera pela resolução dos pedidos de benefícios. Caso a documentação esteja em ordem e
não haja incorreções ou irregularidades, o prazo para análise do pedido de concessão é
consideravelmente reduzido.
O Centro do Empreendedor oferece toda a infraestrutura para funcionamento do
polo, como sala climatizada, mobiliários e equipamentos de informática (computador e
scanner de mesa).
Caso haja um crescimento da demanda, será necessária a aquisição de um scanner
de alta velocidade digital.
A maior dificuldade encontrada é a incompreensão dos cidadãos quanto à real função
do polo, que é somente a de encaminhar os protocolos de requerimento de benefícios ao
INSS, não cabendo nenhuma atribuição quanto à análise, deferimento ou indeferimento dos
pedidos, que são feitos exclusivamente pelo INSS. Há também questionamentos quanto à
legislação previdenciária, que somente podem ser sanadas pelos analistas e técnicos do
INSS, jamais pelo servidor responsável pelo polo.

4.16.8. INCRA
O posto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no Centro
do Empreendedor, ampliou o atendimento aos proprietários rurais em Votuporanga,
passando a recepcionar solicitações de atualização cadastral referentes a imóveis com área
de até 15 (quinze) Módulos Fiscais - MFs, e não apenas 8 (oito), como ocorria até então.
Desta forma, muitos dos serviços que somente eram ofertados em São José do Rio Preto,
agora são feitos normalmente em Votuporanga. O posto conta com o trabalho de servidora
municipal que recebeu treinamento realizado no próprio INCRA, o que a habilitou a receber
documentação referente aos imóveis, inserir informações no Sistema Nacional de Cadastro
Rural - SNCR e validar esses dados, além de emitir os Certificados de Cadastro de Imóvel
Rural - CCIR, documento indispensável para a realização de transações imobiliárias e tomada
de empréstimos junto a instituições financeiras.
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4.16.9. Incubadora
Na incubadora, três microempresas, Andressa Matos Ramos (Fábrica de Produtos),
Keila Soares Graciano (Dona Menina) e Joceli Prandini (J&J Oficina de Costura), recebem
toda a infraestrutura necessária para sobreviver e crescer no mercado.

4.16.10. Doação de terrenos
A Prefeitura conta atualmente com uma política de incentivo econômico baseada na
doação de terrenos a empresas dispostas a investir no município, desde que essas atendam
a requisitos específicos. Normalmente esses terrenos localizam-se nos Distritos Industriais DI, e beneficiam indústrias. No entanto, a Lei não restringe essa política às empresas
industriais, e tampouco a terrenos localizados nos DIs, dando margem para que outros
segmentos empresariais se beneficiem da política.
Para regulamentar a doação de terrenos, em dezembro de 2017, a administração
municipal editou a lei 6088, que deu nova redação à Lei nº 3.781/2004, estabelecendo uma
nova Política de Desenvolvimento Econômico do Município de Votuporanga e criando o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE e o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico - FUMDE, além de elencar benefícios e incentivos aos
interessados em investir no município.
Consta nesta relação: dispensa de licitação diante do evidente interesse público;
fornecimento gratuito de serviços de maquinários; isenção de emolumentos e outras taxas;
isenção de impostos municipais em relação à área doada; alíquota diferenciada do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN à empresa prestadora de serviço que registrar
em seus quadros, quando do desenvolvimento de suas atividades e enquanto mantiver tais
quantidades, 100 (cem) ou mais empregados, de acordo com lei específica de incentivo à
geração de empregos na atividade econômica; isenção do pagamento da Contribuição de
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Melhoria, caso o empreendimento preveja a contratação de 500 (quinhentos) ou mais
empregados, de forma direta ou indireta, no mesmo empreendimento empresarial.
Uma das maiores dificuldades é que grande parte dos interessados em instalar-se
nos terrenos disponibilizados é composta por pequenos e médios empresários, que buscam
áreas menores do que as oferecidas e, também não se enquadram nas exigências de geração
de vagas de trabalho.

4.16.11. Incentivo à produção agrícola
No que concerne ao fomento da economia agrícola, a atuação da Prefeitura, por meio
da SEDEC, ainda é incipiente. Concentrando tão somente as atividades da Patrulha Agrícola
e a Feira do Produtor Rural (além do INCRA, localizado no Centro do Empreendedor),
estando em vias de regulamentação da implantação do SIM - Sistema de Inspeção
Municipal. Segundo a SEDEC, é imperioso buscar incrementar as poucas parcerias existentes
(como com a CDRS, SENAR, APTA e Instituto Paula Souza), buscando desenvolver uma
política agrícola de incentivo à agricultura familiar, fixando o homem e sua família no campo,
vislumbrando oportunidades de crescimento, por intermédio do agronegócio.

4.16.12. Patrulha Agrícola
A Prefeitura investe na compra de equipamentos e implementos agrícolas, aluga-os
e executa os serviços com preços subsidiados e acessíveis para os produtores. A frota é
composta por uma Pá Carregadeira, cinco Tratores, uma Colheitadeira de milho de 1 linha e
34 Implementos. Os agricultores pagam o aluguel dos maquinários por valor
hora/equipamento. Os serviços prestados pela Patrulha Agrícola contribuem para o
fortalecimento das propriedades rurais, tendo grande importância no aumento da
infraestrutura da “porteira para dentro”, serviços estes que auxiliam na modernização das
propriedades e no aumento de produtividade. O custo destes serviços é definido no decreto

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

671

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

n° 8331, de fevereiro de 2011, que estipula o valor da hora/máquina em 17 UFMs para os
tratores, e 28 UFMs para a pá carregadeira. A principal dificuldade para disponibilização dos
serviços é o deslocamento dos veículos e máquinas, já que a base da PA está localizada na
zona sul, próximo ao Almoxarifado da Secretaria de Obras, e o tempo despendido no
percurso de ida e volta até as propriedades é muito longo, aumentando os custos com
combustível e manutenção.

4.16.13. Feira do Produtor Rural
Realizada todas as quartas-feiras na Praça São Bento, das 15h30 às 20h, a feira é uma
iniciativa da Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural– SENAR. Sua realização é intermediada pela SEDEC e conta apoio do
Sindicato Rural de Votuporanga.
Segundo a SEDEC, trata-se de um projeto que busca valorizar a identidade da
agricultura local e regional, gerando trabalho, ocupação, renda e receitas que dinamizam a
economia rural do município, com impactos inclusive no turismo, já que a Feira é uma
atração diferenciada, em que os produtores rurais participantes expõem sua produção todos
uniformizados com avental, camisetas e bonés, gerando uma identidade visual para o
evento.
Para integrarem o projeto, os pequenos produtores participam de uma capacitação
totalmente gratuita, com duração total de 272 horas. Formação e organização de equipe,
normas e procedimentos adequados para comercialização e exposição dos produtos,
construção dos estandes de bambu, planejamento da produção, controles de gestão do
negócio, dentre outros, são os módulos oferecidos, com acompanhamento da equipe do
SENAR/SP.
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4.16.14. Banco de Alimentos
O Banco de Alimentos, vinculado à SEDEC, funciona das 7 às 17h, de segunda a sextafeira, atendendo cerca de 17.500 pessoas que vivem em situação de risco social e são
atendidas pela rede socioassitencial do município. O banco está diretamente envolvido na
problemática da Segurança Alimentar e na redução da fome e do desperdício de alimentos,
com foco de atuação que inclui a doação de alimentos e o desenvolvimento de Projetos de
Nutrição e Segurança Alimentar. Atualmente funciona em espaço locado e adaptado,
dispondo de um grande barracão coberto e um acanhado espaço administrativo na região
norte. Possui um caminhão baú devidamente climatizado e sua estrutura administrativa é
formada por um engenheiro agrônomo, nutricionista, assistente social, motorista, assistente
administrativo e auxiliar de serviços gerais.
Devidamente cadastrado junto ao Governo Federal, o Banco de Alimentos está apto
para participar de editais que destinam recursos da União às ações de segurança alimentar
e nutricional do município. Tem como objetivo receber alimentos de qualidade das
cooperativas de agricultura familiar, e, também de outros órgãos como a Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB e Companhia de Entrepostos e Armazém Gerias de
São Paulo - CEAGESP, para distribuir à população em situação de vulnerabilidade social, via
entidades assistenciais. Os trabalhos são desenvolvidos por uma equipe técnica do Fundo
Social de Solidariedade - FSS, apta a habilitar-se às regras que regem o Programa de
Aquisição de Alimentos – PAA (Programa da CONAB, órgão atualmente vinculado ao
Ministério da Cidadania).
Está em curso a transferência do Banco de Alimentos para um espaço integrado à
Casa do Produtor Rural, sede e packing house da Cooperativa Agropecuária dos Apicultores
da Região Noroeste de São Paulo - COAPINSP. A nova localização, próxima à Rodovia
Péricles Bellini, permitirá fácil e rápido acesso por parte dos organismos comunitários e
entidades cadastradas junto às secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos,
Desenvolvimento Econômico e Fundo Social de Solidariedade, o que possibilitará a
ampliação de suas ações, melhorando a logística de recepção e doação dos alimentos.
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O novo local deverá dispor de câmara fria que, além de melhorar as condições de
armazenagem para posterior doação às entidades, contribuirá para uma potencial redução
do desperdício na cadeia produtiva do município e entorno. Ao dispor de sede própria, será
possível ainda a ampliação da rede de doadores, envolvendo mais produtores,
supermercados, mercearias, mercadinhos, mercados públicos, padarias, Banco Ceagesp,
Conab e população em geral. Junto ao packing house da COAPINSP, esses alimentos
poderão ser selecionados, embalados e distribuídos para entidades filantrópicas,
movimentos sociais e comunitários e para famílias em situação de vulnerabilidade social,
agrupadas em entidades filantrópicas, comunidades e acampamentos urbanos cadastrados
pela rede de assistência social.

4.16.15. Questões Institucionais
4.16.15.1. Adequação às Competências
Todas as competências atribuídas à SEDEC são adequadas.

4.16.15.2. Instrumentos de Gestão
Devido às mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura e, também à recente
transferência para o Centro do Empreendedor, com a devida concentração de órgãos e
serviços, a SEDEC ainda passa por um processo de reformulação e adequação. Nesse
contexto e frente ao quadro de pessoal reduzido, os instrumentos de gestão requerem
maior planejamento, com melhor sistematização de relatórios. O quadro enxuto de
servidores não prejudica a eficiência no atendimento ao cidadão, com baixo custo
operacional, porém, em contrapartida há pouca possibilidade de sistematização, elaboração
de plano de metas e acompanhamento de processos.
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4.16.15.3. Quadro de Pessoal
O quadro de servidores da SEDEC é formado pelo Secretário e mais 24 (vinte e quatro)
servidores, dos quais 10 (dez) chefes de Divisão, 2 (dois) agentes de crédito,1 (um)
agrônomo, 1 (um) encarregado de serviços gerais, 1 (um) atendente do INSS Digital, 1 (uma)
coordenadora do PAT, e os demais, entre tratoristas e servidores cedidos a outros
organismos (Poupatempo, por exemplo).

4.16.15.4. Estrutura administrativa
O Centro do Empreendedor foi instalado no local da antiga da escola mantida pela
Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura - FUVEC, processo iniciado nos anos 90
e totalmente voltado para o segmento moveleiro. Em 1996, a Prefeitura de Votuporanga,
SENAI e Departamento Regional de São Paulo assinaram o primeiro convênio e
desenvolveram estudos para a implantação de um centro, denominado inicialmente como
Centro Tecnológico do Mobiliário (CETEMO). Em 1999, foi firmado o convênio nº 060/99,
com a Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura e o MEC/SEMTEC/PROEP, que
culminou com a construção do Centro Tecnológico de Formação Profissional da Madeira e
do Mobiliário de Votuporanga (CEMAD). Posteriormente, em outro acordo celebrado entre
a FUVEC e o SENAI, tendo o MEC/SEMTEC/PROEP como interveniente, o CEMAD teve sua
operação e manutenção garantida pela FUVEC, mas com a gestão educacional a cargo do
SENAI e com acompanhamento e fiscalização por parte do MEC/PROEP, que forneceu os
recursos para a sua implantação. Até então, as atividades educacionais e tecnológicas
atendiam as demandas das 570 indústrias da madeira e do mobiliário da região, com uma
planta industrial com o que havia de mais avançado em termos de equipamentos e de
tecnologia relativos ao setor moveleiro. Em 2007, o então prefeito Carlão Pignatari propôs
ao presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e à Superintendência do Sesi/Senai São Paulo, a
ocupação da área do Campus Sul da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), que seria
desativada naquele ano. Para lá seria transferida a unidade do Senai/Cemad, prevendo-se
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ainda a construção de uma escola Sesi de Ensino Fundamental em tempo integral, o que se
consumou em 2013, na gestão do prefeito Junior Marão.
Desde então, o prédio antigo ficou desativado até 2017, quando, por iniciativa do
prefeito João Dado e do secretário do Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira,
foi proposta à FUVEC a locação do referido imóvel, a um custo simbólico, para que se
implantasse o Centro do Empreendedor, que aglutinaria num só local a Sedec e todos os
seus órgãos, exceto a Patrulha Agrícola e o Banco de Alimentos. As instalações foram
adaptadas, mas ainda se encontram guardados no prédio os equipamentos de uma indústria
moveleira completa. O espaço da planta fabril foi transformado na incubadora, que
contempla 5 módulos, dos quais três estão ocupados, um foi cedido ao FSS para guarda de
materiais e doações.
Quanto ao espaço das salas de aula do CTMO, a SEDEC, para garantir maior eficiência
e menor consumo de energia elétrica, está providenciando, dentro das possibilidades
orçamentárias, a troca dos aparelhos de ar condicionado modelo gaiola pelos modernos
splits, bem a substituição das lâmpadas fluorescentes pelas de led, bem como a substituição
de dez telhas (o telhado do bloco de salas e do Espaço Empresarial é de telhas de amianto,
com mais de 20 anos de uso). Com a reforma do telhado, serão eliminados os exaustores da
antiga fábrica-escola, que são de zinco e que, com a ação dos vendavais foram deteriorados.
Os banheiros possuem relativas condições de acessibilidade, requerendo apenas
intervenções simples e de baixo custo.
Quanto aos equipamentos e mobiliários, são adequados, sendo a maior parte
pertencente ao patrimônio da FUVEC, atualmente em fase de extinção. Conforme cláusula
do convênio, o prédio seria destinado à Prefeitura, com os móveis, equipamentos e ativo
financeiro repassados para a FEV, existindo acerto para que a Fundação faça a cessão de uso
para a SEDEC.
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4.16.15.5. Parcerias
Todas as possibilidades de convênios com instâncias federativas são devidamente
analisadas e consideradas pela SEDEC, que também mantém um sistema de cooperação
com as demais secretarias municipais, atendendo sempre que possível às solicitações, seja
na cessão das dependências do Centro do Empreendedor, seja na destinação de mobiliário,
equipamentos e pessoal.

4.17. SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO
AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL
A. SANEAMENTO AMBIENTAL

4.17.1. Sistema de Abastecimento de Água
A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga - SAEV
Ambiental é a autarquia municipal responsável pelos serviços de saneamento no município,
entre eles a captação, tratamento, reservação e distribuição de água. Conforme descrito no
Plano de Saneamento Ambiental do Município de Votuporanga – PMSB (2019, p.32), o
abastecimento de água do município possui uma fonte superficial, o Córrego Marinheirinho,
pertencente à bacia do Turvo-Grande (UGRHI 15) e duas fontes subterrâneas, os Aquíferos
Guarani e Bauru.
O Sistema de Abastecimento de Água público municipal atualmente é composto por
06 (seis) sistemas compostos por poço de captação, reservação e tratamento; uma represa
de captação superficial; uma Estação de Tratamento de Água; e 507.512,48 metros de rede
de distribuição
Dos seis poços em operação, três captam água no Aquífero Guarani e são
responsáveis por dois terços (2/3) do abastecimento da malha urbana de Votuporanga. O
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outro um terço (1/3) provém do sistema composto pela Represa Municipal “Prefeito Luiz
Garcia de Haro” e a Estação de Tratamento de Água – ETA. Os outros três poços existentes
captam água do Aquífero Bauru e estão localizados, dois no Distrito de Simonsen e um no
povoado da Vila Carvalho (tabela 88).
Segundo a SAEV Ambiental, atualmente o sistema de distribuição de água da malha
urbana, formado pelos quatro sistemas de abastecimento (Represa-ETA, Zona Sul, Zona
Norte e Zona Sudeste) é parcialmente interligado, enquanto os sistemas de Simonsen e Vila
Carvalho são sistemas isolados.

Tabela 88. Contribuição média anual dos sistemas existentes em % nos anos de 2012, 2016,
2017 e 2019.

INTERLIGADO

SISTEMA

CONTRIBUIÇÃO MÉDIA DE CADA SISTEMA EM %
2012
2017
2019

Poço Profundo Norte

29,09

28,53

26,69

Poço Profundo
Sul

37,44

29,7

30,29

Poço Profundo Sudeste

--

5,77

10,54

36

32,48

49,5

74,18

50,5

46,40

100

100

ISOLADO

Represa SAEV
33,47
Leste - ETA
Poço 01
57,89
Simonsen
Poço 02
42,11
Simonsen
Poço
100
Vila Carvalho
Fonte: PMSB 2019, questionários Plano Diretor Participativo

Percebe-se que com a construção e operação do poço profundo da Zona Sudeste,
houve uma atenuação da pressão sobre os demais sistemas (Norte, Sul e represa), que
diminuíram suas contribuições para o sistema de abastecimento de água do município. Está
sendo construído um novo sistema de captação por poço profundo (Aquífero Guarani) na
região oeste do município, que contribuirá com o abastecimento dos bairros adjacentes.
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De acordo com o órgão, a demanda mensal atual é suficientemente atendida pelos
sistemas existentes. Com o início da operação do poço da Região Oeste e a interligação de
todos os sistemas, a demanda futura poderá ser suprida por um horizonte de 25 anos (até
2038), levando-se em consideração a estimativa de crescimento populacional do Censo
IBGE/2010.
A integração dos sistemas, que permitirá o atendimento da demanda urbana até
2038, será iniciada a partir da interligação do Sistema Sudeste (já construído) com os demais
sistemas, finalizada com a interligação do Sistema Oeste, possibilitando um melhor
gerenciamento do sistema, em especial, nos períodos de horo sazonal.
Sobre a situação de conservação dos sistemas, verifica-se que todos estão em bom
estado de conservação, devendo ser feitas manutenções pontuais e superficiais como o
conserto de pontos de vazamento e pintura.
Tabela 89. Demanda Média Atual e Máxima (2038) de cada sistema por metro cúbico/mês
Sistema

Demanda média atual Demanda Máxima
(m³/mês)
(m³/mês)

Poço Profundo
188.317
Norte
Poço Profundo
213.681
Sul
Poço
Profundo
74.363
Sudeste
Represa SAEV
229.065
Leste - ETA
Poço 01
4.511
Simonsen
Poço 02
1.570
Simonsen
Poço
1.616
Vila Carvalho
Fonte: SAEV Ambiental - questionário GTP-PDP

239.400
214.000
302.600
390.600
7.498
2.610
5.028

Outro fato importante a ser analisado é quanto ao consumo de água. Segundo o
PMSB (2019, p.51), a utilização de água distribuída no município é consumida por diferentes
usos, na seguinte proporção:
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• Indústria: 1,08%
• Comércio: 6,59%
• Residência: 87,68%
• Setor Público Municipal: 0,32%
• Outros: 4,33%
O setor residencial, com 87,68%, é ainda o maior consumidor da água produzida e
distribuída pelo sistema. Os baixos percentuais para os setores da indústria e comércio,
podem ser justificados pois parte das empresas destes setores possuem fontes de
abastecimento própria, e, portanto, não apresentam grandes impactos na demanda do
sistema.
Segundo relatório da SAEV Ambiental, o município possui hoje 194 (cento e noventa
e quatro) poços particulares cadastrados, porém é certa a existência de mais unidades. Vale
ressaltar que o número de unidades registradas vem crescendo. O licenciamento e a
fiscalização da perfuração e operação dos poços particulares são de responsabilidade do
Estado, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), que vem adotando
uma política menos fiscalizatória na bacia nos últimos tempos. Em razão disso, a ação do
município restringe-se à fiscalização e cobrança pelo uso das redes de coleta do esgoto
gerado, e por esse motivo não possui registro dos impactos que estes consumidores geram
sobre a demanda por água no município.
Dos 194 poços particulares cadastrados, 30 (trinta) são para uso industrial, 98
(noventa e oito) para uso comercial, 43 (quarenta e três) para uso residencial, 10 (dez) para
entidades religiosas e assistenciais, 12 (doze) em postos de combustíveis e 1 (um) é
categorizado como “outros”. O alto número de poços particulares cadastrados e a
experiência de que este número tende a ser ainda maior, indica a necessidade de ações
específicas de fiscalização e monitoramento neste sentido. Isto posto, é imperativo a
intensificação de ações cadastramento, monitoramento e controle dos poços particulares na
área urbana do município.
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O município optou pelo investimento em fontes de águas subterrâneas, posto a
construção de 2 (dois) novos poços profundos (Sudeste e Oeste) nos últimos 2 anos.
Verifica-se, também, que a represa de abastecimento vem sofrendo um processo gradual
de assoreamento, resultante da ausência de políticas eficazes de controle do uso do solo e
conservação do solo agrícola na sua bacia de contribuição. Conforme verificamos no item
anterior, ainda que significativa (32%), a represa vem perdendo sua contribuição para o
sistema de abastecimento, o que evidencia a escolha da autarquia municipal por utilizar a
reserva estratégica advinda dos recursos hídricos subterrâneos.
Em relação ao consumo de água per capita, de 2010 em diante percebe-se uma
tendência de diminuição passível de ser observada na tabela abaixo.
Tabela 90. Consumo de água 2010 - 2019
Ano Base

m³água/habitante/ano,

litro/dia por habitante

2010
98,05
268,63
2012
82,51
226,05
2016
69,76
191,12
2019
68,98
189,00
Fonte: SAEV Ambiental - questionário GTP-PDP

Diminuição em relação ao
ano base anterior (%)
-15,84%
15,45%
1,11%

Segundo o PMSB 2019 (2019, p.55), a Organização das Nações Unidas (ONU),
preceitua que “cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender as
necessidades de consumo e higiene, no entanto no Brasil, o consumo por pessoa pode
chegar a mais de 200 l/dia”.
Os dados da tabela 90 demonstram que o município, em 2010, possuía um consumo
per capita, 25 % (vinte e cinco por cento) mais elevada do que da média nacional (200 l/dia)
e 51% maior do que a preconizada pela ONU como ideal. Felizmente, verifica-se uma a
tendência sistemática de diminuição do consumo de água, que hoje está na ordem dos
189/hab/dia, menor que a média nacional.
A SAEV Ambiental possui mecanismos de tarifação progressiva, de forma que quanto
maior o consumo em metros cúbicos de água da unidade, maior a tarifa.
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4.17.1.1. Rede de Distribuição
Quanto à tubulação da rede de distribuição, em sua maior extensão é composta por
tubos de PVC (policloreto de vinila), seguido por tubos de amianto, DEFofo (MPVC ou PVC
modificado), FoFo (ferro fundido) e PEAD (Polietileno).

Tabela 91. Materiais que compõem as redes de distribuição de água.
Material
PVC
Amianto
DEFofo
FoFo
PEAD
TOTAL

Quantidade (m)
396.867,06
55.871
21.118,90
15.206
18.449,52
507.512,48

Porcentagem
78,20%
11,01%
4,16%
3%
3,64%
100%

Fonte: SAEV Ambiental - questionário GTP-PDP

Parte da rede de distribuição encontra-se em estado crítico de conservação. Tal
porção refere-se a redes de amianto e ferro fundido localizadas na região central da cidade.
O estado de conservação das redes de distribuição está diretamente ligado a problemática
das perdas hídricas no sistema, que representam hoje 23,29% do total de água produzida.
Segundo dados do PMSB (2019, p.54) o município produziu durante o ano de 2012
um total de 8.270.128 m³ de água, medindo um consumo total de 7.107.537 m³, o que
configura numa perda física de 14,06%. Já em 2016 este índice foi para 23,29%, conforme
pode ser verificado na tabela abaixo:
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Tabela 92. Índice de perdas nos anos de 2012 e 2016.
Sistema
Poço Profundo - Norte
Poço Profundo - Sul
Poço Profundo - Sudeste
Represa SAEV - Leste - ETA
Poço 01 - Simonsen
Poço 02 - Simonsen
Poço - Vila Carvalho
Total Ano Produzido
Total no Ano Medido
Índice de Perda

Produção média
2012 (m³/mês)
174.939
238.115
269.958

Produção média
2016 (m³/mês)
207.637
224.430
245.398

6.013

5.189

993
8.270.128
7.107.537
14,06%

1.141
8.105.563
6.217.478
23,29%

Fonte: SAEV Ambiental - questionário GTP-PDP

Atualmente, a média de perda aparente hídrica calculada no sistema de
abastecimento de água no município permanece em 23,29%, contudo esse número pode
ser considerado variável levando-se em consideração as perdas reais.
Segundo o PMSB (2019, p.55), um fator importante a ser destacado foi que no ano
de 2013, o Frigorífico Frango Rico deixou de consumir água do sistema de abastecimento
público, em razão da perfuração de um poço profundo no Aquífero Guarani. Este fato
evidenciou um aumento das perdas de água neste período, visto que a produção de água
permaneceu a mesma com o crescimento da população em geral (no decorrer dos anos),
porém o número de consumo aferido nos hidrômetros foi menor.
Segundo a autarquia municipal, dentre os problemas relacionados às perdas hídricas
e demandas registradas, destacam-se:
•

Deficiências no controle dos parâmetros para a avaliação da situação do
saneamento;

•

Desconhecimento e ausência de base cadastral confiável do sistema;

•

Deficiências no atendimento e qualidade dos serviços de saneamento no
município;

•

Desconhecimento da dinâmica do sistema de abastecimento de água;
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•

Ausência de ferramentas de planejamento por meio de modelagem
matemática.

Elevados índices de perdas de água reduzem o faturamento e, consequentemente, a
capacidade do órgão em investir em obras de melhoria. Além disso, a perda hídrica gera
danos ao meio-ambiente na medida em que obriga o município a buscar novos mananciais
para atendimento das demandas.
De acordo com o órgão de saneamento, atualmente, a autarquia não dispõe de um
Plano de Redução e Controle de Perdas (PRCP) e de mecanismos capazes de determinar
com exatidão e em tempo real as pressões nas redes, detalhes pormenorizados do sistema
de abastecimento, detecção de vazamentos e locação dos pontos com necessidade de
substituição de tubulações, válvulas, registros, etc.
O combate às perdas em sistemas de abastecimento de água constitui uma das mais
importantes ações das empresas de saneamento, e seus resultados produzem reflexos
diretos na medida da eficiência operacional e na gestão econômico-financeira. Além do
desperdício de água tratada, há também o desperdício de insumos utilizados no processo
de tratamento, que refletirão no aumento do valor pago pela população pelo uso deste
bem. Tal iniciativa é indispensável para otimizar e aprimorar os serviços prestados na área
de saneamento para cada região.
A implantação do PRCP contribui:
•

Produção de menor quantidade de água para abastecer uma mesma
população

•

Redução de custos com energia elétrica, produtos químicos e mão de obra

•

Aumento do volume de água faturado, com consequente aumento da receita

•

Alívio da necessidade de investimentos para ampliação do sistema de
abastecimento

•

Maior conhecimento e controle sobre o sistema de distribuição

•

Controle de pressões na rede

•

Controle e detecção de vazamentos
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•

Identificação da necessidade de reparos ou troca de tubulações, ligações e
válvulas

Os impactos gerados na implantação do PRCP são:
•

Aumento da eficiência de gestão

•

Aprimoramento da capacidade de intervenção da administração

•

Aumento do conhecimento do sistema

•

Sensibilização e participação da sociedade civil

•

Aprimoramento da legislação

•

Melhorias no sistema de saneamento municipal

•

Conhecimento da quantidade utilizada

•

Resultados positivos nos aspectos econômicos, sociais, saúde pública,
urbanísticos, ambientais e políticos

4.17.1.2. Interferência dos poços
Assim como o controle e redução das perdas, é também imprescindível o
monitoramento da disponibilidade hídrica das fontes de abastecimento público. Para os
recursos subterrâneos é imperativo o acompanhamento sistemático dos níveis estáticos,
dinâmicos, rebaixamento e interferência dos poços.
Com base em informações do Plano de Segurança da Água municipal e do PMSB,
para os anos de 2012 e 2019, a tabela abaixo traz uma série histórica comparativa das vazões,
níveis estático e dinâmico e rebaixamento para os anos 2010, 2012 e 2019.
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Tabela 93. Série histórica comparativa das vazões, níveis estático e dinâmico e rebaixamento
dos lençóis

Poço
Profundo
Norte
Poço
Profundo
Sul
Poço
Profundo
Sudeste
(2017)

Ano
Referência
2010
2012
2019
2010
2012
2019
2010
2012
2019
2010

Poço
01
Simonsen
2012
2019
2010
Poço
02
2012
Simonsen
2019
2010
Poço Vila 2012
Carvalho
2019

1420
1420
1420
1352
1356
1356
---

Vazão
(m³/h)
500
480
450
368
480
480
---

Nível
estático
75,3
101
109,72
70,85
82
129,91
---

Nível
dinâmico
157,3
163
160,8
138
144,8
179,12
---

1454

450

114

168

54

Não
informado
90
90
Não
informado
90

Não
informado
10
10
Não
informado
4

Não
informado
52,36
60,40
Não
informado
40,90

Não
informado
77,84
88,55
Não
informado
80,90

Não
informado
25,48
28,15
Não
informado
40

90

4

52,20

65,40

13,20

90
90

1,52
7

26,6
26,52

27,5
27

0,9
0,48

90

7

26,00

26,76

0,76

Profundidade

Rebaixamento
82
62
51,08
67,15
62,8
49,21
---

Fonte: SAEV Ambiental - questionário GTP-PDP

As informações disponíveis sobre os poços profundos em operação no município, em
particular as relativas aos poços Norte e Sul, no Aquífero Guarani, permitem verificar o
aprofundamento dos seus níveis estáticos, entre 2010 e 2019, de 34,4 e 59 metros
respectivamente. Os níveis dinâmicos também se aprofundaram. Tal condição pode ser uma
consequência do intenso uso do manancial.
O poço mais antigo destinado ao abastecimento público em São José do Rio Preto,
no Aquífero Guarani, que entrou em operação em 1978, teve um aprofundamento de 179
metros até 2014, face ao uso intenso. Tais mudança provocam o encarecimento da captação,
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tendo em visto o custo adicional das operações de aprofundamento da bomba e com
energia elétrica, bem como a necessidade de uso de novas tecnologias, em razão da
temperatura da água aumentar à medida que se aprofunda a captação (AUGUSTO, 2014).
Outra preocupação relacionada ao funcionamento dos poços é a interferência entre
eles e com outras captações subterrâneas existentes no município. Em relação ao Aquífero
Guarani, além dos 3 poços públicos em operação e um que será ainda operacionalizado, há
um quinto poço, utilizado por uma empresa privada. Não existem estudos de interferência
entre os poços perfurados.
O mesmo fenômeno ocorre com os poços menos profundos destinados à captação
no Aquífero Bauru. A figura 156 (mapa anexo 57) apresenta a localização dos poços
cadastrados pela SAEV Ambiental e DAEE e suas faixas de proteção voltada à prevenção de
interferências. Verifica-se que importante parcela dos poços tem sobreposição de suas faixas
de proteção, o que indica potencial interferência entre eles e gerar queda de produtividade
ou até mesmo esgotamento. Quanto maior o número de poços dentro da faixa de segurança
de 500 metros, mais próximo da cor vermelha a região fica.
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Figura 160. Mapa de interferência entre poços, considerando o raio de segurança de 500m.
(anexo 57)

Fonte: autores.

4.17.1.3. Represa Municipal Prefeito Luiz Garcia de Haro
A represa do Córrego Marinheirinho, inaugurada em 1974, está localizada na zona
norte, dentro do perímetro urbano do município e possui uma reserva de água bruta
estimada em 479.286 m³. A represa não recebe efluentes urbanos e é formada por nascentes
situadas, em sua maior parte, a sudeste do município. A represa não recebe águas de outra
sub-bacia ou de outros municípios, contudo recebe o aporte de águas pluviais de uma
extensa área urbana.
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Figura 161. Bacia de contribuição da represa (verde)

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Não se constata na represa processo de eutrofização, isto é, todo o ecossistema está
em equilíbrio. A qualidade da água bruta no local de captação superficial e da água tratada
em diversos pontos da rede é monitorada sistematicamente pela SAEV, de acordo com o
que preconiza a portaria nº 518/2004, e atualmente pela portaria nº 2914 do Ministério da
Saúde.
A represa é responsável por aproximadamente 32,48% de toda água produzida, com
água doce classe II, sendo o maior sistema de produção de água, ficando à frente de todos
os outros sistemas de captação de água profunda. Porém é importante destacar a
preocupação em relação a disponibilidade de água, que é insuficiente nos períodos de seca,
além da manutenção da qualidade da água, visto que o processo de adensamento nesta
região foi intenso nos anos anteriores, e que ainda está em constante crescimento.
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O aumento da malha urbana e a falta de conservação do solo na área rural,
contribuíram para o assoreamento da represa de captação. Segundo dados do PMSB (2019,
Volume I, p.56), o assoreamento da represa já atinge cerca de 49% do seu volume total de
armazenamento, que contribuiu para o seu transbordamento nos anos 2014 e 2016,
ocasionando problemas no fornecimento de água a população.
Figura 162. Transbordamento da represa em 2014.

Fonte: NAVARRO, 2016, p.90

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

690

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 163. Evolução do assoreamento da Represa. 1996-2019

Fonte: Autores

Existe uma forte pressão para a ocupação da bacia de contribuição da represa,
conforme pode ser observado na figura 164 e na figura 165.
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Figura 164. Sistema formado pela Represa de Abastecimento-ETA e vazios urbanos e áreas
em ocupação da região leste.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Figura 165. Ocupação da Bacia da Represa em 2006 e 2019.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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No que tange à urbanização, alguns fatores foram preponderantes para o
assoreamento da represa, em especial pela duplicação da Rodovia SP 320 e a não
pavimentação, por muitos anos, das vias do bairro São Cosme. Mais recentemente, a
implantação do Loteamento Parque Cidade Jardim também contribuiu para o carreamento
de uma quantidade significativa de sedimentos para a represa de captação.
Figura 166. Carreamento de sedimentos para a represa

Fonte: NAVARRO, 2016, p.101)
No entanto é importante observar que a represa já se encontra em severo
processo de assoreamento, que se deve em parte às deficiências da
drenagem urbana. Com o crescimento da malha urbana em direção à região
da represa, esse processo de assoreamento deve ser intensificado (PMSB,
Volume I, 2019, p.32).

Em razão desta problemática, a CETESB e o poder público municipal, exigiram que a
maior parte dos loteamentos implantados nos últimos 10 anos, localizados do lado
esquerdo da margem da represa, encaminhassem suas águas pluviais a jusante da represa
de abastecimento.
Desse modo é preponderante que sejam avaliados os impactos no manancial de
abastecimento público pela ocupação daquela porção do território. O parecer técnico do
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Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – COMDEMA nº. 002/2015, avaliou a
ampliação do perímetro urbano com a inclusão de área localizada na bacia da represa.
Foram levantados, por aquele colegiado, três importantes fatores de preocupação
(COMDEMA, 2015, p.3):
•

A quantidade de água infiltrada na bacia de contribuição da Represa Municipal

•

A qualidade da água a ser despejada pelo sistema de drenagem pluvial

•

A potencial ocorrência de processos erosivos durante a implantação de
empreendimentos urbanísticos

Anexo ao projeto de lei de ampliação do perímetro, a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano encaminhou também proposta de dispositivos de drenagem que deveriam ser
exigidos para a implantação de loteamentos na margem direita da represa. Tais dispositivos
teriam a função de detenção, retenção e infiltração das águas pluviais, antes de
encaminharem-nas à represa.
Frente a demanda, o Conselho Municipal do Meio Ambiente trouxe uma série de
recomendações em seu parecer (COMDEMA, 2015, p. 3 e 4), abaixo elencadas:
1. Avaliação pelo corpo técnico da SAEV da proposta de diretriz técnica de
drenagem, com vistas à emissão de parecer aprovando ou sugerindo
complementações.
2. Avaliação dos benefícios comparativos da tecnologia de bacias de detenção e
infiltração, em relação à alternativa técnica já adotada na outra margem da
Represa Municipal, ou seja, a disposição das águas pluviais a jusante do
espelho d’água.
3. Definição de dimensionamento e estrutura dos dispositivos, capazes de
realizar pré-tratamento das águas pluviais com redução significativa do grau
de carga orgânica e contaminantes químicos, em razão de que alto teores de
matéria orgânica na água bruta ao ser submetida à operação unitária de “précloração”, há potencial de formação de substâncias organocloradas
(trihalometanos), as quais são notadamente cancerígenas.
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4. Elaboração pelos empreendedores de Plano de Contenção de Erosão, a ser
implementado durante a construção dos empreendimentos.
5. Efetivação de medidas pelo Poder Público destinadas a garantir a fiscalização
nessas áreas.
Existe deste modo, uma relação intrínseca entre o uso do solo urbano e rural e a
sustentabilidade da represa. Por esta razão é preponderante que na revisão do Plano Diretor
Participativo sejam revistos e avaliados os usos permitidos e proibidos, em especial os usos
impactantes e potencialmente poluidores a serem instalados na Zona dos Parques
Empresariais, confrontando com a possibilidade da sua exclusão do zoneamento urbano, na
bacia de contribuição da represa.
Figura 167. Zona dos Parques empresariais (azul escuro) localizada na bacia da represa.

Fonte: autores a partir do Mapa do Zoneamento. (SEPLAN)

No que tange a Zona Rural da bacia de contribuição da represa, André Luiz Sanchez
Navarro, relata que entre os anos de 2010 e 2011, foram realizadas medidas de conservação
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do solo pelos proprietários rurais no entorno da represa, como o terraceamento em curvas
de nível. Tais ações se deram em razão de Termos de Ajustamento de Conduta -TAC,
firmados entre os proprietários rurais da Associação de Produtores Rurais da Microbacia do
Córrego Marinheirinho e o Ministério Público Estadual (NAVARRO, 2016, p.101).
Ainda assim, em seu trabalho, Navarro constata, a existência de situações
problemáticas, que indicam a necessidade de continuidade de ações de conservação do solo
na bacia de contribuição da represa, como pode ser visto na figura 168 (NAVARRO, 2016,
p.102).
Figura 168. Curva de nível repleta de solo oriundo de processos erosivos localizada na área
de drenagem da Represa Municipal

(A); Assoreamento no canal principal do Córrego Paineiras, antes do espelho d’água da represa (B)

Fonte: NAVARRO, 2016, p.102.

Segundo o Plano de Segurança da Água, foram identificados 16 represamentos a
montante da represa de abastecimento que podem ameaçar a sustentabilidade da mesma.
As represas particulares podem oferecer riscos ao sistema de abastecimento
de água, tanto pelo fato de diminuir a contribuição das nascentes para o
córrego Marinheirinho e consequentemente, para a represa de captação,
como também caso haja o rompimento de uma delas acarretará no aumento
do assoreamento do ponto de captação (VOTUPORANGA, 2014, p. 47).
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Não se sabe quantos destes barramentos são licenciados pelo DAEE. É imprescindível
o monitoramento da vazão das represas particulares a montante, bem como o controle da
implantação de novos represamentos, como medida preventiva e de conservação da vazão
do abastecimento público municipal.
As nascentes do Córrego Marinheirinho que formam a represa de captação possuem
águas de boa qualidade, em razão de no seu entorno estarem localizados o Horto Florestal
e propriedades rurais que mantém o solo com cobertura vegetal, fruto da execução do
projeto “Vida ao Marinheirinho”, que a partir de 2009 cercamento e plantio de árvores nas
áreas de preservação permanente das nascentes a montante da represa. O projeto
apresentou bons resultados e pode já ser identificado o aumento da vazão de água das
nascentes cercadas e reflorestadas, conforme verificado nos anos de 2017 e 2018, a partir
de estudos financiados pelo FEHIDRO.
Em razão dos resultados positivos do projeto, o PMSB (2019, Volume II, p. 12) trouxe
como diretriz a ampliação e intensificação de programas já existentes de proteção de
mananciais, incluindo o programa de pagamento por serviços ambientais, em que
proprietários rurais do entorno da represa receberam recurso para a manutenção das cercas
e plantios das APPs geradas pelas nascentes.
A represa não possui dispositivos de proteção aos mananciais, voltados a contenção
de materiais e produtos derramados em casos de acidentes na Rodovia Euclides da Cunha
e nas vias localizadas no interior da malha urbana pertencente a bacia hidrográfica do
Córrego Marinheirinho. Desta forma, como medida de controle e proteção da micro bacia
da represa do Marinheirinho, o PMSB (2019, Volume II, p. 13) previu como meta de curto
prazo a elaboração de um plano de gerenciamento de risco com ações urgentes e eficientes
em caso de acidentes, tanto na Rodovia quanto no interior da malha urbana à que pertence
a bacia de contribuição do manancial de abastecimento.
Em 2009, foi promulgada a Lei Municipal, nº. 4.677, que instituiu a Zona de Proteção
dos Mananciais do município, cuja abrangência se estende por toda a microbacia
hidrográfica do Córrego do Marinheirinho:
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Art. 1º. Fica instituída a Zona de Proteção de Mananciais do Município de
Votuporanga definida como de relevante interesse ambiental municipal,
destinada ao cumprimento da função social e ambiental de proteção,
preservação e conservação do abastecimento de água com qualidade
(VOTUPORANGA, 2009).

A lei menciona um rol de atividades que não deverão ser proibidas na Zona de
Proteção dos Mananciais:
•

monoculturas de eucalipto e pinus;

•

implantação de atividades industriais químicas, petroquímicas, nucleares;

•

extração mineral;

•

suinicultura;

•

agricultura tradicional com o uso de agrotóxicos e sem técnicas de
conservação do solo;

•

implantação de aterro sanitário ou outras formas de disposição final,
transbordo ou tratamento de resíduos sólidos.

Além disso, o diploma legal institui “Áreas de Conservação de Mananciais”,
constituídas por faixas de 300 metros a partir da área úmida no entorno de nascentes e a
partir da cota máxima de inundação, das margens dos corpos d’água.
Empreendimentos, atividades e usos nessas áreas deverão ser autorizados pelo órgão
ambiental municipal., que deverão considerar entre outras coisas:
•

proibição ou limitação da construção civil, exceto quando da existência de um
plano especial e restritivo de urbanização que sejam observados os quesitos
com máxima densidade equivalente a 70 habitantes por hectare;

•

proibição da disposição e aterramento de resíduos sólidos de qualquer
natureza;

•

proibição da prospecção de poços;

•

proibição da instalação de indústrias, hospitais e postos e saúde;

•

autorizadas atividades de jardinagem e agricultura orgânica e pecuária,
mediante orientação e monitoramento dos órgãos competentes.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

698

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Esta Lei necessita ainda de regulamentação uma vez que não foi realizado ainda
diagnóstico voltado a avaliar o atendimento às medidas protetivas elencadas nesse diploma
legal, as quais deveriam estar em vigência desde outubro de 2009. Isto foi objeto do Decreto
nº 9.115, de 12 de setembro de 2014, porém ainda não executada.
Entre as atividades e empreendimentos não fiscalizados pela CETESB, em razão das
competências do órgão estadual não os abrangerem, porém que são potencialmente
impactantes à bacia da represa estão incluídos “ferros velhos” e outras atividades nos quais
se mantem em depósito alguns tipos de resíduos sólidos, e algumas atividades como
oficinas de mecânica pesada, onde se faz necessária a implantação de sistemas de captação
de óleos e outros efluentes líquidos (caixas separadora, por exemplo), hoje fiscalizadas pela
autarquia.
Desta forma, é preponderante que o município fiscalize, dentro de sua competência
de reguladora do uso do solo, atividades potencialmente poluidoras dos recursos hídricos.

4.17.1.4. Qualidade da Água
A qualidade da água é monitorada diariamente em laboratório próprio e
semestralmente por laboratório credenciado. Segundo dados do PMSB (2019, Volume I,
p.45), observa-se que todos os parâmetros tanto da água bruta, quanto da água tratada
atendem aos parâmetros tidos como normais e admissíveis da Portaria de Consolidação nº
5 (portaria 2914 de 12/12/2011 – MS). É possível afirmar que o controle dos mananciais, o
tratamento da água e a manutenção da rede são eficientes na conservação da qualidade da
água.
O tratamento da água nos poços profundos é individualizado, pela utilização de
hipoclorito de sódio - Cloro, com dosagem realizada por bomba dosadora ligada
diretamente aos tanques (PMSB, 2019, p.43).
A água da represa é encaminhada à Estação de Tratamento de Água – ETA (região
central) por meio de adutora e passa por tratamento do tipo convencional, por meio de:
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pré-cloração com Hipoclorito de Sódio, floculação com Policloreto de Alumínio, decantação,
filtração, desinfecção com Hipoclorito de Sódio e fluoretação com Ácido Fluorsilíssico. Após
o tratamento químico a água é reservada em dois reservatórios semienterrados e um
elevado e posteriormente distribuída (PMSB, Volume I, 2019, p.43).
Tabela 94. Resultados obtidos pelo controle de qualidade da água fornecida pela SAEV
Ambiental em setembro/outubro 2017

Fonte: PMSB, 2019, p.45

Os resultados das pesquisas bacteriológicas da água demonstraram que todos os
sistemas de tratamentos do município apresentam 100% de água potável.
Os pontos de monitoramento de água, estão localizados na captação dos sistemas
de poços das Regiões Norte, Sul, Sudeste, Simonsen (2), Vila Carvalho e Represa de
abastecimento. Não são detectados resíduos químicos ou biológicos nas águas coletadas.
A montante da represa, foi identificada a existência de uma área destinada a um
antigo lixão desativado. Na mesma região, foi identificado contaminação por bário em um
poço profundo do Loteamento Jardim Cidade Jardim II (desativado). Não é possível afirmar
que a existência do antigo lixão é a causa principal da contaminação identificada no poço
citado, desta forma, em razão da grande proximidade do manancial de abastecimento, faz
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necessário a realização de estudo investigatório das causas e delimitação da contaminação,
bem como sua remediação.
Não existem pontos de monitoramento de água a montante da adutora da represa.

4.17.2. Sistema de coleta e afastamento de esgoto
O sistema de coleta e tratamento de esgoto em Votuporanga é mais recente
comparado ao sistema de abastecimento de água. De acordo com o PMSB, o município
iniciou gradativamente a implantação da rede coletora no perímetro urbano a partir dos
anos 1950 (PMSB, Volume I, 2019, p.08). Primeiro foram construídas as redes na Região
Central (mais alta) e a partir da topografia o caminhamento para as outras regiões.
Em 2006, o município possuía 90% da área urbana coberta e 100% do distrito de
Simonsen por rede coletora de esgotos (PMSB, Volume I, 2019, p. 09). Atualmente, o sistema
de coleta de esgoto, atende quase 100% da sede do município e 100% do Distrito de
Simonsen. Não há sistema de coleta e tratamento de esgotos na Vila Carvalho, ficando sua
disposição final em “fossas caipiras” ou fossas sépticas.
O sistema de coleta e afastamento de esgotos possui duas estações de tratamento,
sendo:
•

Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Aparecido Polidoro”

•

Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Fiorentino” (Simonsen).
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Figura 169. Estações de Tratamento de Esgotos

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

A Estação de Tratamento de Esgotos – ETE “Antônio Aparecido Polidoro”, foi
inaugurada em 20 de novembro de 2.010 e localiza-se a 14 quilômetros de distância da
cidade. Ocupa uma área de 32 alqueires, na confluência do Córrego Marinheirinho com o
Córrego da Égua.
Possui uma capacidade de tratar 370 l/s de esgoto bruto e remover, no mínimo, 80%
de DBO dos esgotos brutos, e produzir um efluente tratado com um OD mínimo de 5 mg/l,
por meio do Sistema Australiano com duas lagoas anaeróbias e outras duas facultativas e
mais 7 Km de emissários.
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A ETE “Antônio Aparecido Polidoro”, trata hoje quase 100% dos efluentes da sede do
município de Votuporanga, com exceção da Vila Carvalho, São Damião, Vila Formosa e
Propovo que serão analisadas posteriormente. Atualmente, com a operação da ETE, a
situação de coleta e tratamento de efluentes em Votuporanga pode ser considerada
equacionada dentro do prazo de vigência do PMSB, até 2038 (Volume I, 2019, p.67).
as condições atuais do sistema de esgotamento sanitário remetem à
pertinência e capacidade de atendimento das demandas atuais e futuras do
município, no horizonte deste Plano (PMSB, Volume I, 2019, p.67).

O distrito de Simonsen tem 100% do seu esgoto tratado e está provido de uma
pequena estação de tratamento com capacidade de atender uma população estimada de
1000 (mil). No entanto, segundo avaliação da SAEV a capacidade de atendimento da
demanda é suficiente por alguns anos, devendo ser equacionada solução intermediária até
o final o ano de 2030, final da vigência do Plano Diretor Participativo, caso haja expansão
urbana distinta da tendência atual.
Segundo dados da SAEV Ambiental (Questionário PDP, 2019) os índices apresentados
aferidos do tratamento de esgotos de ambas as ETE’s, revelam eficiência, visto que os
efluentes coletados (81% -ETE Votuporanga e 83% ETE-Simonsen) ficaram abaixo do limite
de referência, conforme as exigências do Decreto Estadual nº 8468/1976.
Os resíduos das ETE’s “Antônio Aparecido Polidoro” e “Antônio Fiorentino”
(Simonsen) são destinados ao aterro sanitário de Meridiano. Em 2017, ambas ETE,
produziram aproximadamente 128,60 toneladas de resíduos. O aterro de Meridiano é
particular e está prevista a sua saturação em 20 anos, portanto é necessário pensar em ações
para redução dos resíduos gerados pelas ETE, bem como solução duradoura para a
destinação aos aterros.
Segundo o PMSB (Volume II, 2019, p.39), ambas lagoas de tratamento precisam de
ações emergenciais para intervenção corretiva nos tanques, a fim de se evitar o
extravasamento e consequente impacto ambiental nos corpos d’água. Também se verifica

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

703

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

necessário o desassoreamento e limpeza das lagoas anaeróbicas e facultativas de ambas as
ETE’s como medida de manutenção.

4.17.2.1. Redes de coleta e afastamento
A configuração física da rede coletora é constituída por 06 (seis) bacias, implantadas
de forma a acompanhar a topografia e o escoamento natural, porém com o processo de
crescimento da urbanização mais recente para áreas de outras bacias de contribuição, houve
a necessidade de implantação de 3 (três) estações elevatórias de esgoto.
•

Elevatória 01: Loteamento Cidade Jardim II;

•

Elevatória 02: Parque da Cultura;

•

Elevatória 03: Loteamento Anna Munhoz Alvares;

O sistema de coleta de esgotos é composto por uma extensão de aproximadamente
485.315,21 metros de rede. As tubulações existentes são ferro fundido, manilha, PVC ocre e
de concreto.
Segundo dados obtidos para o PMSB de 2019, entre os anos de 2016 e 2017 (12
meses), foram realizadas 125 desobstruções internas e 128 desobstruções na rede,
enquanto que conforme dados do PMSB de 2012, entre os anos de 2009 e 2010, foram
registradas 450 desobstruções internas e 808 desobstruções na rede, evidenciando-se uma
redução na manutenção das redes.
As ações de fiscalização quanto ao lançamento de águas pluviais nas redes de esgoto
por meio de ligações clandestinas, e programas de controle de fontes emissoras de óleos e
graxas são exemplos de medidas que contribuem para a diminuição de manutenções nas
redes. Atualmente não há registros de pontos de ligações de esgoto irregulares. Caso sejam
identificados pontos de lançamento irregular, a SAEV Ambiental emite notificação para
regularização no lançamento.
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Tabela 95. Caracterização do Sistema em 2019

Tipo

Recurso
Hídrico

Parcialmente

Aquífero

interligado

Guarani

Parcialmente

Aquífero

interligado

Guarani

Poço Profundo

Sistema

Aquífero

Sudeste

isolado

Guarani

Em

Aquífero

construção

Guarani

Poço Profundo
Norte
Poço Profundo
Sul

Poço Profundo
Oeste
Represa SAEV
Leste

Parcialmente
interligado

Inauguração

Profundidade

Vazão
(m³/h)

Nível
estático

Nível
dinâmico

Produção

2003

1420m

450

109,72m

160,80m

26,69%

1988

1356m

480

129,91m

179,12m

30,29%

2017

1454m

450

114,00m

168,00m

10,54%

Em construção

--

--

--

--

--

1974

90m

--

--

--

32,48%*

1995

90m

10

60,40

88,55

74,18%

1995

90m

4

52,20

65,40

25,82%

2004

90m

7

26

26,76

100%

Córrego
Marinheirinh
o

Poço 01

Sistema

Aquífero

Simonsen

isolado

Bauru

Poço 02

Sistema

Aquífero

Simonsen

isolado

Bauru

Poço

Sistema

Aquífero

Vila Carvalho

isolado

Bauru

Fonte: SAEV Ambiental
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4.17.3. Análise das demandas de saneamento das regiões Norte, Sul,
Leste, Oeste, Centro, Vila Carvalho, Simonsen e Zona Rural.
Região Norte

O Sistema de abastecimento de água da Região Norte é compreendido pela
captação por meio de um poço artesiano profundo, dois reservatórios, sendo um
semienterrado e um elevado, sistema de tratamento e resfriamento. Está situado na Rua
Marcelino Pires Bueno, no Bairro Pozzobon. O poço, inaugurado no ano de 2003, possui
1420 metros de profundidade, uma vazão de 450 m³/h, nível estático 109,72 m e nível
dinâmico 160,80 m. Este sistema contribui atualmente em média com 26,69 % da
produção de água total da sede do município e atende a uma demanda atual mensal de
188.317 m³ e previsão de demanda futura mensal, respeitando o horo sazonal, de 239.400
m³
A rede de abastecimento é em sua grande maioria composta por tubos de PVC,
apresentando um pequeno trecho de cerca de 520 metros de tubos de amianto e 156
metros de tubos de ferro fundido (FoFo).
Não foram identificados pontos com problemas referentes a falta de água e/ou
pontos críticos de baixa ou alta pressão da rede.
Toda a região norte é atendida pelas redes de água e esgoto, com exceção do
Loteamento Vila Formosa, conforme diagnosticado pelo departamento de Habitação da
Secretaria de Planejamento, o que dificulta a aprovação de projetos, inclusive planta
popular e melhorias nas habitações existentes (cerca de 8 habitações). Segundo a
autarquia municipal é possível atender o abastecimento de água, conforme solicitação de
ligação com a rede. Existe projeto para execução das redes, porém ainda não foi
executado.
Verifica-se, porém, no extremo noroeste desta região (figura 170), a existência de
um extenso vazio urbano com cerca de 290 hectares, não ocupado, incluso dentro do

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

706

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

perímetro urbano municipal, portanto previamente autorizado ao parcelamento do solo
urbano. Isto posto, caso seja está área seja ocupada, é necessário refletir quais serão os
investimentos em saneamento indispensáveis para atendimento da demanda gerada. Sob
a mesma perspectiva, deve-se analisar a ocupação de outro vazio urbano localizado na
porção nordeste.
Figura 170. Áreas (amarelo) dentro do perímetro urbano não ocupadas (noroeste e
nordeste).

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth 2019

A apreciação sobre a ocupação ou não daquelas porções do território municipal
deve levar em consideração, entre outras questões, o custo da infraestrutura necessária,
o crescimento populacional, a demanda por novas áreas relacionada a manutenção de
uma densidade populacional sustentável, mobilidade, fragilidade ambiental. De antemão
pode-se verificar, dois caminhos possíveis, para o atendimento a demanda por
saneamento das regiões supracitadas: investimentos em sistemas isolados ou interligação
aos sistemas existentes.
Em relação a água, para implantação de sistemas isolados, devem ser verificadas
as possíveis interferências maléficas nos recursos hídricos subterrâneos causadas pela
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perfuração de novos poços. Para a interligação ao sistema existente, cuja disponibilidade
hídrica é para atender a população para os próximos 20 anos, será necessária a
construção de novas adutoras.
No caso da ocupação da área noroeste, será necessária a transposição das
Rodovias Péricles Belini e Euclides da Cunha por nova rede adutora de água. Já em relação
ao esgoto, a área é cortada por emissário 1/4 (amianto de 600 MM) que se liga ao tronco
emissário principal que encaminha os efluentes para a ETE. Este emissário possui
dimensionamento suficiente para atender as demandas futuras.
Já a transposição do Córrego Marinheirinho, para a ocupação da área nordeste,
será necessária a construção de uma nova ponte, cujo projeto deverá prever a passagem
das redes de água e esgoto. O emissário 1/4 (Amianto 600 mm) é o mais próximo e
encontra-se localizado na margem esquerda do Córrego Marinheirinho. Este emissário
possui dimensionamento suficiente para atender as demandas futuras.

Região Oeste

O Sistema de abastecimento da Região Oeste está em fase de implantação e será
compreendido por um poço profundo no aquífero guarani. A implantação do poço da
região Oeste e sua interligação com o sistema existente trará maior disponibilidade
hídrica para o município como um todo (a partir da interligação do sistema), em especial
para áreas da região, ainda não ocupadas (vazios urbanos), localizadas do lado esquerdo
do Córrego Boa Vista. Para o abastecimento da região deverão ser realizados
investimentos para construção de rede adutora.
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Figura 171. Vazios Urbanos e áreas em ocupação localizados na Região Oeste.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth 2019

Em relação ao esgoto, a ocupação dos vazios localizados entre o lado esquerdo do
Córrego Boa Vista e o lado direito pista da Rodovia SP 465, dependerão da construção
de redes que interliguem em rede localizada no Loteamento Jardim Dharma Ville e
encaminhado ao emissário de esgoto existente 2/3. As áreas a margem esquerda do
Córrego e Rodovia SP 465 sentido Nhandeara- Cardoso, também deverão ter seu esgoto
interligado ao emissário 2/3. No entanto, atualmente para ocupação de novas áreas é
necessária a troca de trecho do emissário de esgoto existente “2/3, localizado entre a
travessia da Ria Vitorio Albarello e a travessia do Córrego Boa Vista do Médio, que hoje
encontra-se saturado.
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Toda a área ocupada da Região Oeste é atendida pela rede de abastecimento de
água, porém conforme Mapa da Rede de Água do Município fornecido pela SAEV é
possível verificar a existência de pontos com problemas de baixa pressão (menor que 15
MCA) na rede dos loteamentos, mesmo com a existência de dois boosters (bombas para
pressurização) no Jardim Monte Verde (anexo 60).:
•

Jardim Residencial Monte Verde

•

Jardim Residencial Noroeste

•

Jardim Portal das Brisas

•

5º Distrito Industrial Alcides Alves da Silva

Figura 172. Pontos de baixa pressão na Região Oeste – Jardins Monte verde, Portal das
Brisas, Noroeste e 5º Distrito Industrial (Anexo 60 )

Fonte: SAEV

A autarquia prevê que a interligação com o Sistema do Poço Oeste resolverá os
problemas de baixa pressão diagnosticados.
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Parte da rede de abastecimento de água na região Oeste é composta por
tubulação antiga de amianto, em especial na confrontação com a região central que vai
desde a rua Mato Grosso até a Avenida Nove de Julho.

Região Sul

O Sistema de abastecimento da Região Sul é compreendido pela captação por
meio de um poço artesiano profundo, três reservatórios, sendo dois semienterrados e um
elevado, sistema de tratamento e resfriamento, situado na Rua Pernambuco, Vila Muniz,
zona sul da cidade, conforme Mapa Anexo 60.
O poço, inaugurado em 1088, possui 1356 metros de profundidade, com uma
vazão em torno de 480 m³/h, nível estático 129,91 m e nível dinâmico 179,12 m. Este
sistema participa em média com 30,29 % da produção de água total da sede do município.
Toda a área da Região Sul é atendida pela rede de abastecimento de água, porém
podem ser verificados problemas referentes a pontos críticos de baixa pressão, chegando
a faltar água algumas vezes (menor que 15 MCA) nos loteamentos:
•

Jardim Sonho Meu

•

Jardim Vivendas
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Figura 173. Pontos de baixa pressão na Região Sul – Jardim Sonho Meu e Vivendas.
(Anexo 60)

Fonte: SAEV.

Verifica-se na região sul áreas inclusas dentro do perímetro urbano, porém ainda
não ocupadas. É importante analisar antes da ocupação destes vazios urbanos por novos
loteamentos, a capacidade das infraestruturas implantadas a fim de não se agravar
problemas existentes, como é o caso da baixa pressão nas redes de água nos loteamentos
Jardim Sonho Meu e Jardim Vivendas (região sudoeste). A autarquia prevê que a
interligação com o Sistema do Poço Oeste resolverá os problemas de baixa pressão
diagnosticados.
Uma característica da região Sudoeste é a existência da linha férrea, que constituise em uma barreira física a ser considerada para a implantação de redes de infraestrutura
de saneamento. Desse modo, é importante verificar que para a ocupação da região
Sudoeste do município deverão ser analisadas as possibilidades construtivas para o
sistema de abastecimento público e coleta de esgotos, considerando a limitação imposta
pela linha férrea.
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No caso da água, para adoção de sistemas isolados com a perfuração de novos
poços subterrâneos, serão necessários estudos sobre a interferência dos mesmos sob os
recursos hídricos, a fim de se garantir a sustentabilidade. Da mesma forma, para
interligação a sistemas de abastecimento existentes, deverão ser considerados, a baixa
pressão na rede de água em alguns pontos conforme levantado acima, bem como a
construção de novas adutoras e a possibilidade de utilização das 2 (duas) transposições
previstas (Rua Minas Gerais e Av. república do Líbano) da linha férrea para a passagem
das redes de saneamento.
Figura 174. Vazios Urbanos e áreas em ocupação localizados na Região Sul.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth 2019.
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Figura 175. Transposições da linha férrea previstas: prolongamento da Rua Minas Gerais
(Jardim Figueiras) e Prolongamento da Avenida República do Líbano.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth 2019.

No que se refere a passagem do prolongamento da Rua Minas Gerais, a
transposição e adutora serão executadas pelo empreendedor. Já a transposição do
prolongamento da Avenida República do Líbano, a passagem da adutora será definida
após implantação do viaduto.
Quanto ao esgoto, é importante lembrar que as áreas para além da linha férrea
pertencem a bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados, desse modo os efluentes
gerados nesta bacia poderão ser ou encaminhados via estações elevatórias e emissários
ou construção de uma nova ETE para aquela bacia. Esta última opção demanda estudos
quanto a capacidade de assimilação de carga orgânica remanescente pelo corpo hídrico
junto ao qual seria instalada a nova ETE.
Ao contrário da região sudoeste, a Região Sudeste, é atendida por um sistema de
abastecimento de água, compreendido pela captação por meio de um poço artesiano
profundo captação, dois reservatórios, sendo um semienterrado e um elevado, sistema
de tratamento e resfriamento, situado em área localizada na zona sudeste da cidade. O
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poço tem 1454 metros de profundidade, com uma vazão em torno de 450 m³/h, nível
estático 114,00 m e nível dinâmico 168,00 m. Este sistema participa em média com 10,54
% da produção de água total da sede do município e poderá atender a uma demanda
maior a partir de sua interligação com os outros sistemas.
O esgoto deverá ser encaminhado aos emissários 4/4 e 4/C, que possuem
capacidade suficiente para receber os efluentes gerados por estas áreas.
A região Sul também possui antigas tubulações de água do material amianto, que
se concentram nos loteamentos Bairro Marão, Vila Muniz, CECAP II, bem como a rede
adutora de água de ferro fundido (FoFo) NA Rua Pernambuco, que vem do poço da Vila
Muniz sentido centro.

Região Central

Na região central encontra-se a Estação de Tratamento de Água - ETA, parte do
sistema de abastecimento da captação da Represa.
Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico 2019, na Região Central da sede
do município, área de maior circulação, encontra-se uma rede de distribuição de cimento
amianto, em estado crítico de conservação, com numerosas fraturas que são reparadas
continuamente. Ainda há uma outra parte da rede composta de tubos de ferro fundido
que também se encontra em estado avançado de deterioração.
Foram mapeados três pontos críticos:
• Rede da Rua Ceará, entre as Ruas Sergipe e Pernambuco
• Rede da Rua Sergipe, entre as Ruas Paraná e Rio de Janeiro
• Rede da Rua Minas Gerais, entre as Ruas Paraná e Rio Grande
De acordo com o mapa anexo 60, também foi diagnósticos pontos de baixa
pressão na rede na região da praça Santa Luzia.
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Figura 176. Pontos de rompimento de rede (triangulo vermelho) e região de baixa pressão
na rede de água (próximo a praça Santa Luzia). (Anexo 60)

Fonte: SAEV

Toda a área da Região Central é atendida pela rede coletora de esgotos, possuindo
100% de eficácia no tratamento dos efluentes.

Região Leste

O Sistema de abastecimento da Região Leste é composto pela Represa Municipal
Prefeito Luiz Garcia de Haro, responsável pelo abastecimento de 32,48% de toda água
produzida pelo município. Conforme analisado em item anterior, a represa hoje encontrase aproximadamente 50% assoreada, fato que contribui para a diminuição da sua
capacidade de reservação e abastecimento. Conforme visto no item anterior, existe
pressão imobiliária sobre a bacia de contribuição da represa, por este motivo, são
imprescindíveis medidas preventivas em especial as relativas ao desassoreamento, ao
ordenamento do uso do solo e elaboração de estudos de macrodrenagem na bacia de
contribuição da represa.
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Na região Leste, é verificado também problemas de baixa pressão na rede nos
Loteamentos Parque Cidade Jardim e Jardim Cidade Jardim II. O primeiro
empreendimento, é interligado a rede existente e possui um booster de pressurização. Já
o segundo, em que o poço perfurado previsto apresentou contaminação, deverá também
ser interligado a rede existente, sendo necessária a substituição do booster dimensionado
instalado. Segundo a autarquia municipal, para a resolução dos problemas de baixa
pressão relatados e atendimento da demanda de outras áreas será necessária a instalação
de reservatórios de apoio e construção de redes adutoras.
Figura 177. Vazios urbanos da região Leste.

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.

Conforme verificado em análise anterior, existe uma forte pressão para ocupação
de novas áreas na região leste, em especial na bacia de contribuição da represa. Desse
modo, considerando os problemas já apresentados quanto a pressão das redes dos
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loteamentos citados e a possível contaminação dos lençóis freáticos, é necessário verificar
as infraestruturas e estudos necessários para a implantação de novos empreendimentos
naquela porção do território, ponderando que estas áreas estão localizadas a margem
direita do Córrego Marinheirinho.
Conforme explicitado anteriormente, foi identificada a existência de um lixão
desativado e contaminação por bário na água do poço do loteamento Jardim Cidade
Jardim II. É necessário que sejam realizados estudos detalhados que dimensionem a
contaminação constatada, considerando a necessidade de criação de uma área de
restrição.
Já em relação ao esgoto, é verificado a inexistência de emissário na margem direita
represa que possa atender a demanda gerada pela ocupação futura daquelas áreas.
Toda a área da Região Leste é atendida pela rede coletora de esgotos, exceto
alguns lotes no Bairro São Damião que não são atendidos pela rede coletora de esgotos
e possuem fossa sem revestimentoe/ou séptica.
As redes de água na região leste são em sua maioria feitas do material PVC, com
exceção de trechos de rede do material DeFoFo, localizados nas Estradas Municipais
Osvaldo Bertolin e Hebert Vinicius Mequi, no Loteamento Parque Cidade Jardim.

Distrito de Simonsen

O abastecimento de Simonsen é composto por dois poços artesiano no Aquífero
Bauru, identificados como Poço 01 e 02, ambos com profundidade de 90 metros. Os
poços estão localizados num raio de 500 metros de distância entre um e outro,
distanciamento de segurança conforme preconizada o Departamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE, para poços do Aquífero Bauru. As redes de abastecimento são em sua
totalidade de PVC.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

718

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Figura 178. Sistema de Abastecimento de Simonsen. (Anexo 60)

Fonte: SAEV

Figura 179. Áreas não ocupadas dentro do perímetro urbano (amarelo).

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019.
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Como pode ser visto na foto acima, seguindo o perímetro urbano atual, está
previamente autorizada a ocupação de extensa área no distrito de Simonsen. Desta forma,
é preciso avaliar a capacidade do sistema de tratamento de esgoto e abastecimento de
água, quando da implantação de novos empreendimentos. É o que concluiu a SAEV no
PMSB:
Esta instalação possui, segundo avaliação da SAEV, capacidade de
atendimento da demanda por alguns anos, devendo ser equacionada
solução intermediária até o final do período estudado para este Plano de
Saneamento – 2030 -, em caso de expansão urbana distinta das
tendências de crescimento urbano previstas, de forma a garantir a
continuidade do atendimento das demandas atual e futura. (PMSB,
Volume I, 2019, p.67).

Vila Carvalho

O Sistema de abastecimento da Vila Carvalho, assim como o de Simonsen, é um
sistema isolado, composto por um poço artesiano no Aquífero Bauru, com vazão de 10
m³/h e profundidade de 90 metros. As redes de abastecimento são em sua totalidade de
PVC.
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Figura 180. Sistema de Abastecimento da Vila Carvalho. Anexo 60.

Fonte: SAEV.

O bairro Vila Carvalho não possui coleta de efluentes. O esgoto é lançado em
fossas negras ou sépticas e depois de atingirem o nível máximo de reserva, a Autarquia
faz a sucção desses efluentes com caminhão “limpa fossa” e destina ao tratamento de
esgotos.
Está previsto no PMSB a implantação das redes de coleta de esgoto e da Estação
Compacta de Tratamento de Esgotos.
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Figura 181. Áreas não ocupadas dentro do perímetro urbano (amarelo).

Fonte: autores a partir de foto do Google Earth, 2019

Como pode ser visto na foto acima existem áreas passíveis de ocupação na Vila
Carvalho. Desta forma, é preciso avaliar a capacidade de abastecimento de água, quando
da implantação de novos empreendimentos. De fato, esta já é uma preocupação da
autarquia municipal, que previu no PMSB (Volume II, 2019, p. 29), a seguinte diretriz:
Implantação de sistemas auxiliares de distribuição de água para o distrito
da Vila Carvalho, que possui sistema isolado de captação, tratamento e
distribuição, para evitar-se falta de água em casos de falha do sistema ou
indisponibilidade de água para captação;

Já em relação ao esgoto, o projeto da Estação Compacta de Tratamento de esgotos
deverá considerar a demanda a ser gerada pelas áreas urbanas do entorno.
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Zona Rural

Quanto ao abastecimento de água da Zona Rural, a SAEV Ambiental não faz
nenhuma atuação nas propriedades rurais, não possuindo dados sobre o número de
poços particulares existentes e uso de fossas sépticas. O cadastramento, licenciamento e
fiscalização dos poços na área rural são de responsabilidade do Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de São Paulo.
Segundo o Plano Municipal de Saneamento (2019), a população do bairro rural do
Cruzeiro é abastecida por um sistema de poço reservatório pertencente a Cooperativa
agrícola CODAFAVO.

4.17.4. Tarifa de Água e Esgoto
Avalia-se que o Impacto da cobrança da taxa para uso dos Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo teve um impacto de 0,65% da Receita de Consumo de Água.
Os serviços de coleta e transbordo de resíduos sólidos custaram o correspondem
a 20% de nossa arrecadação de água e esgotos. O serviço de coleta e destinação do lixo,
não está contemplado na tarifa atual e que impacta negativamente a gestão
orçamentaria, tendo em vista que a Autarquia perde poder de investimento em
infraestrutura de redes de água e esgotos.
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B. GESTÃO AMBIENTAL

4.17.5. Resíduos Sólidos
No município de Votuporanga, a responsabilidade pelos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos é da Superintendência de Água, Esgotos e Meio
Ambiente - SAEV Ambiental, Autarquia Municipal, através de seu do Departamento de
Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Municipal da Cidade. Os serviços de poda,
varrição e de coleta e destinação final dos resíduos são realizados por empresas
terceirizadas e uma cooperativa.

4.17.5.1. Resíduos domiciliares
Os resíduos sólidos, podem ser destinados de duas maneiras: coleta porta em
porta por empresa terceirizada ou destinação voluntária nas três unidades do “Ecotudo”
(Norte, Sul e Oeste). A empresa responsável encaminha os resíduos gerados coletados
nas vias e os recebidos pelas unidades “Ecotudo”, para um aterro particular licenciado
localizado no município de Meridiano
Segundo informações prestadas pela SAEV Ambiental, a coleta dos resíduos
domiciliares atende 100% do perímetro urbano. Com exceção da zona rural, não foram
identificadas áreas com cobertura insuficiente ou não atendidas pela coleta. De acordo
com o setor responsável, na área central existe um o acúmulo de resíduos no período
noturno, devido à falta de local adequado para colocar os resíduos do comércio até ser
coletado. Não há coleta de resíduos na Zona Rural.
Segundo o setor não foram identificados locais com maiores índices de
reclamações quanto a problemas na prestação do serviço de coleta, bem como impactos
na mobilidade urbana gerados pelos caminhões lixo. No entanto, o PMGIRS (2014, p. 105)
identificou“dificuldades de locomoção dos caminhões coletores devido à lentidão da
coleta manual, em vias mais estreitas”.
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A coleta na região central é feita de segunda a sábado, no período noturno e no
domingo, no período diurno. No 1º Distrito Industrial e no 2º Distrito Industrial a coleta
é feita duas vezes por semana, e as demais regiões do município possuem coletas três
vezes na semana, em dias alternados, com exceção da Vila Carvalho e o 6º Distrito
Industrial em que a coleta é feita uma vez na semana (PMGIRS, 2014).
Não foram prestados pelo setor responsável, informação quanto a composição
gravimétrica dos resíduos domiciliares. Porém segundo o PMGIRS (2014, p. 105), o
município:
(...) não possui estudo sobre a composição gravimétrica dos resíduos
advindos da coleta convencional tornando impossível mensurar a
quantidade de materiais recicláveis e resíduos perigosos que são
misturados aos resíduos domiciliares e que acabam sendo enviados para
aterro.

A Gravimetria dos resíduos é um dos instrumentos indispensáveis para a
elaboração dos PMGIRS, pois com base neste estudo o município poderá planejar suas
ações e destinar os investimentos necessários. Segundo o PMGIRS (2014, p.105), “não há

distinção clara sobre resíduos comerciais, que são coletados juntamente com os resíduos
domésticos não havendo limites de quantidades e nem mesmo, taxa especial para
grandes volumes”.

4.17.5.2. Resíduos Recicláveis
Os resíduos recicláveis, são coletados pela empresa terceirizada e recebidos nas
unidades do “Ecotudo” e nos 15 PEVs distribuídos pelo município, depois são
encaminhados para a Sede da Cooperativa de catadores de resíduos recicláveis –
COORPERVINTE para triagem, armazenamento e comercialização.
Segundo dados do setor responsável da autarquia municipal, todas as regiões do
município, com exceção da Zona Rural, são atendidas pela coleta seletiva uma vez na
semana em dias específicos para cada região. Não foram identificadas áreas com
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cobertura insuficiente ou não atendidas pela coleta seletiva, problemas de mobilidade
urbana relativos ao deslocamento dos caminhões. Também, não foram identificadas
regiões com menor adesão a coleta seletiva.
Não foram informados, pelo departamento, dados atualizados sobre a quantidade
de resíduos coletados pela cooperativa de catadores, nem estimativas do percentual que
o resíduo reciclável representa no total dos resíduos gerados no município.
De acordo com os dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações em
Saneamento – SNIS (BRASIL, 2016), no ano de 2016 foram coletadas 1.014 toneladas de
resíduos recicláveis, dos quais 922 toneladas foram destinadas à reciclagem, o que
corresponde a 3,5% do total de resíduos sólidos recolhidos do mesmo ano (28.467
toneladas).
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (apud BRASIL, 2012),
no documento intitulado Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos, os resíduos sólidos
domiciliares produzidos no Brasil contêm, em média, 32% de material reciclável.
Com base nessa estimativa e os dados do SNIS, verifica-se, em 2016, para o
município de Votuporanga, um déficit de 28,5% do total de resíduos gerados que
poderiam ter sido destinados para reciclagem, o equivalente a 8.113 toneladas.
Segundo o mesmo estudo citado, mais de 50% do total de resíduos gerados são
materiais orgânicos ou úmidos, passíveis de compostagem.
Atualmente os resíduos orgânicos aptos a compostagem e grande parte dos
recicláveis não coletados, são encaminhados para disposição final no aterro sanitário
particular de Meridiano, localizado a cerca de 15 quilômetros.
Considerando os dados levantados, é possível estimar que seriam economizados
cerca de R$ 765 mil no aterramento dos resíduos, caso a coleta seletiva aproveitasse os
28,5% de material reciclável não recolhido, sem considerar a redução com os gastos
relativos à distância percorrida pelos caminhões até Meridiano.
Outra questão importante é que, segundo dados da Autarquia, houve um aumento
do número de catadores autônomos nos últimos 2 anos. A atividade destes catadores é

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

726

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

um problema para coleta seletiva, uma vez que estes recolhem os resíduos de maior valor
agregado, que acaba não sendo encaminhado para a Cooperativa formalizada.
A COOPERVINTE, teve seu início como um projeto de inclusão social e produtiva
da Secretaria de Assistência Social. Atualmente, a Prefeitura Municipal apoia a
Cooperativa com a manutenção da infraestrutura dos barracões Norte e Sul e por meio
de auxílio administrativo. Não há contrato de prestação de serviços entre a COOPERATIVA
e o Município.
Segundo a Lei Federal n.º 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, os municípios devem dar prioridade para as cooperativas e associações
de Catadores nas atividades de reaproveitamento de resíduos e da coleta seletiva.
Art. 36. [...] § 1º [...] o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento
de cooperativas ou de outras formas de associação de Catadores de
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda, bem como sua contratação.

A Cooperativa hoje atua na coleta dos resíduos de grandes geradores e na triagem
e comercialização do resíduo domiciliar, no entanto em Votuporanga, a coleta seletiva
porta a porta ainda é feita por empresa terceirizada. A SAEV Ambiental tem ofertado
também um serviço pago para o traslado de resíduos domiciliares volumosos de
munícipes para o ECOTUDO.

4.17.5.3. Resíduos da Construção Civil
Não foram informados pela autarquia, dados sobre os resíduos da construção civil,
porém segundo dados do PMGIRS, parte destes resíduos é encaminhada para o
ECOTUDO, que recebem diariamente pequenos volumes (até 1m³), e parte para aterro
particular, por meio da contratação de caçambas pelos cidadãos. No entanto, é verificada
a existência de entulhos nos pontos de descarte irregular.
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4.17.5.4. Resíduos da Saúde e Cemiteriais
Os resíduos dos serviços de saúde e cemiteriais são coletados e destinados pelas
empresas “Mejan Ambiental”, e pela empresa CLH-A.F. Fernandes, Prestação de Serviços
de Coleta de Lixo - ME. Tais resíduos são tratados (autoclavagem), incinerados ou
dispostos em aterro especial licenciado por empresa localizada no município de São José
do Rio Preto.
Por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do serviço de inspeção
da Vigilância Sanitária, o município mantém o controle dos estabelecimentos de saúde
privados e filantrópicos (Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga), que anualmente
devem apresentar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, segundo os
dispositivos da Resolução ANVISA nº. 306.

4.17.5.5. Varrição
De acordo com o setor responsável, o serviço de varrição é terceirizado e abrange
toda a cidade, com exceção da Vila Carvalho, pois as vias não são asfaltadas e alguns
bairros novos que não estão contemplados no contrato atual. Segundo a autarquia, foi
realizado um levantamento das áreas que não possuem esse serviço com a finalidade de
inclui-las na próxima licitação.
Os problemas da varrição se restringiam, em 2014, ao número insuficiente de
funcionários e reclamações quanto a qualidade dos serviços prestados (PMGIRS, 2014, p.
106).

4.17.5.6. Poda
Os serviços de poda são realizados em toda a cidade por meio de contrato com
empresa terceirizada, seguindo divisão do território do município em 12 setores. Também
são realizadas por profissionais contratados pelos cidadãos. As podas realizadas pelos
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cidadãos podem ser encaminhadas para os Ecotudo Sul, Oeste e Norte. O Ecotudo Norte
possui um triturador, operado por empresa terceirizada, que tritura os resíduos de poda
de jardinagem e madeiras e faz a destinação final.
Já as podas realizadas pela terceirizada do município e pelos profissionais
contratados são encaminhadas para uma área da prefeitura localizada próxima a Escola
Técnica Agrícola - ETEC. Estes resíduos não são reaproveitados, somente sendo dispostos
nesta área.

4.17.5.7. Grandes Geradores de Resíduos
De acordo com o estabelecido na Lei nº12.305/2010, os geradores de resíduos
industriais, agrosilvopastoris, saúde, saneamento básico, terminais de transporte,
mineração, construção civil e grandes estabelecimentos comerciais devem ser orientados
pela gestão pública sobre o manejo adequado de seus resíduos. O manejo deve ser feito
com base em um plano de gerenciamento entregue ao órgão municipal e que deve ser
atualizado anualmente, segundo o art. 56 do Decreto 7.404/2010.
Segundo o setor responsável, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos de
grandes geradores, ainda não foram implantados pois não há legislação municipal
específica que institua classificação das empresas. Segundo a autarquia municipal, esta
categorização é necessária para que os planos possam ser exigidos e a prefeitura
fiscalizar.

4.17.5.8. Resíduos especiais
Segundo o PMGIRS (2014, p. 106), a coleta de pneus pela ANIP gera custos
elevados de manutenção do Ecoponto e principalmente do carregamento das carretas da
RECICLANIP. Não há nenhum tipo de cobrança de taxa de empresas e outros municípios
para custear estas despesas.
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O município possui 4 programas de coleta de óleos e graxas:
•

De olho no óleo

•

Entidade Amiga do verde

•

Óleo do bem

•

Ecotudo e Cooperativa

Os óleos das residências podem ser encaminhados para as unidades do Ecotudo
que repassa para a Coopervinte comercializar. Já o programa Entidade Amiga do Verde,
consiste em desconto na conta de água e destinação de selo certificador para as
entidades assistências que repassarem no mínimo 50 litros de óleo por mês à
Cooperativa.
Segundo o PMGIRS (2014, p.107), não há dados concretos sobre os volumes
coletados e destinação de óleos e graxas por empresas particulares (postos e oficinas) e
pelo poder público (oficina e posto do almoxarifado – frota própria).
Os resíduos eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas são recebidos pelas unidades
ECOTUDO, porém ainda falta divulgação do programa. Alguns locais privados também
possuem pontos de coleta de pilhas e baterias.

4.17.5.9. Descarte Irregular de Resíduos
Conforme levantamento concluído em 2012 (PMGIRS, 2014, p.45), constatou-se a
existência de 36 pontos viciados de despejo irregular de resíduos, sendo 21 considerados
de nível crítico. Para minimização do problema, no final de 2012, estes pontos foram
limpos e sinalizados com placas educativas. No entanto, o descarte irregular continua
sendo praticado em vários pontos da cidade.
Em 2017, foi feito novo levantamento realizado pelo departamento de meio
ambiente da Saev Ambiental, e verificou-se a diminuição dos pontos de descarte irregular,
restando atualmente 15 pontos de descarte irregular.
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Segundo a autarquia municipal a maior parte dos casos de descarte irregular
encontra-se nas áreas periféricas da cidade e ocorre em todas as regiões da cidade.
Assume-se que os descartes acontecem, geralmente, fora do horário de expediente, o
que dificulta a fiscalização e autuação.
Na região central o principal problema com descarte irregular é em relação a
utilização inadequada nos pontos de coleta voluntária - PEV, contêineres e lixeiras. Nos
PEVs, há descarte de resíduos não recicláveis e em alguns pontos os contêineres são
utilizados para descarte de animais mortos e até mesmo entulho. Quanto às lixeiras, que
são destinadas para resíduos de pedestres, verifica-se que em alguns casos são
descartados resíduos domésticos e provenientes de comércios. Já na Vila Carvalho, foi
identificado que os pontos de descarte irregular ocorrem majoritariamente nas estradas
rurais do entorno.
O Mapa anexo 61 a este diagnóstico, traz o mapeamento dos pontos de descarte
irregular, porém foram levantados somente pontos existentes dentro da malha urbana
do município, não tendo sido mapeados os pontos de descarte nas estradas rurais. Em
2002, foi realizado um levantamento pela Secretaria de Planejamento, onde foram
mapeados pontos de descarte nas estradas rurais. O levantamento trazia além da
localização do descarte irregular, também a composição dos resíduos. Não há atualização
deste mapa.
É observado que, no município, vários locais que dão acesso aos córregos, como
travessias e pontes, servem como depósitos de resíduos (NAVARRO, 2016, p. 105). Nas
calhas dos corpos hídricos é possível observar a disposição principalmente de entulhos.
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Figura 182. Descarte irregular de resíduos

A - Córrego Boa Vista, próximo à travessia da Avenida República do Líbano; B – Córrego
Boa Vista, próximo à travessia da Rodovia Péricles Bellini (SP-461).
A presença de materiais recicláveis nos pontos de descarte irregular e nas
calhas dos corpos d’água chama a atenção para a problemática específica
da efetividade da coleta seletiva e da reciclagem no município (NAVARRO,
2016, p.105).

A limpeza dos pontos de descarte irregular é regularmente realizada por equipes
da Saev Ambiental e Secretaria de Obras, onde são instaladas placas de advertências, e
em alguns casos surte o resultado esperado, já em outros casos tem demonstrado não
ser suficiente, uma vez que esta prática continua.

4.17.5.10. Estruturas da Gestão de Resíduos Sólidos
O município conta hoje com três unidades do “Ecotudo” o Norte, Sul e Oeste.
Segundo o departamento responsável da SAEV, as instalações das três unidades atendem
à demanda atual, sendo feita uma estimativa do volume de resíduos para atendimento
nos espaços de armazenagem e triagem. Todas as instalações e equipamentos estão em
bom estado de conservação.
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Apenas observa-se a necessidade de implantação de uma nova unidade do
“Ecotudo” na zona leste, não por falta de capacidade de recebimento, armazenamento,
triagem e destinação nos demais pontos, mas com o intuito de facilitar o acesso ao
munícipe para descartar seus resíduos de forma correta.
Além das três unidades de ECOTUDO, existem também15 unidades de PEVs
localizados em sua maioria nas praças da cidade.
Figura 183. Unidades de PEVs existentes no município.

Fonte: SAEV

O aterro sanitário é particular e está localizado no Município de Meridiano.
Segundo o departamento de meio ambiente da SAEV Ambiental, atualmente a vida útil
do aterro é estimada em 20 anos, e tem uma capacidade de recebimento diária de 500
toneladas. Segundo os dados informados pela Autarquia ao SNIS (BRASIL, 2017), em
2017, Votuporanga, coletou 29.135 toneladas de resíduos, destes 27.139 foram
encaminhados ao aterro sanitário.
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O custo com aterro sanitário para disposição final de resíduos sólidos é de
R$112,20 por tonelada. Desta forma, desconsiderando os gastos com o transporte dos
caminhões de coleta até o aterro sanitário (16 km), gasta-se anualmente em média R$
3.004.995,80.

4.17.5.11. Receitas
Segundo o PMGIRS o município de Votuporanga não possui receita específica para
custear os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Este fato reflete na
insustentabilidade econômica do sistema de gerenciamento desses serviços, já que
atualmente, os custos com limpeza urbana são mantidos com as receitas das tarifas de
água e de esgoto, o que reduz a capacidade da Autarquia em investimentos e
manutenção dos serviços tanto de água e esgoto, quanto outros como por exemplo
Educação Ambiental.
Como medida o PMGIRS, indica a implantação da taxa de coleta, remoção e
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, com definição de “critérios de cobrança
e valores específicos suficientes para cobrir as despesas geradas pelos serviços de manejo
dos resíduos sólidos domiciliares no município de Votuporanga” (PMGIRS, 2014, p.103)
A instituição desta taxa, além de solucionar a questão da sustentabilidade
econômica da gestão do sistema, trará maior transparência pública, à medida que o
cidadão passará a ter ciência do valor exata que o serviço lhe custa. Segundo a Política
Nacional de Saneamento, Lei Federal nº 11.445/2007:
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível,
mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente
na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser
estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;
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II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive
taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas
atividades. (BRASIL, 2007) (grifo nosso).

Outro ponto importante a ser destacado no que se refere a insustentabilidade
econômica do sistema de manejo de resíduos sólidos, são os serviços prestados aos
grandes geradores.
No município não há regulamento para a coleta dos grandes geradores,
bem como, não há cobrança pelo serviço de coleta de estabelecimentos
comerciais. Ou seja, na prática, o ônus de coletar e proceder à destinação
dos resíduos provenientes desses geradores é custeado pelo poder
público (PMGIRS, 2014).

Os resíduos são coletados normalmente, pela coleta

regular, quando

acondicionados em embalagens de até 100 litros. Quando esse volume ultrapassa 100
litros, geralmente a empresa coletora dispõe contêineres de 1000 litros, como é o caso
de supermercados.
Contudo, faz-se necessário a categorização dos grandes geradores e seu
cadastramento, que deverá conter, pelo menos, informações sobre o volume e tipologia
dos resíduos. Dessa forma, é possível instituir a cobrança pelos serviços prestados pela
Autarquia a estes grandes geradores, que hoje são feitos gratuitamente.
Segundo o PMGIRS, a meta era a implantação do sistema de cadastramento e a
cobrança de a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos para grandes geradores até 2014.
Fato que não se concretizou até hoje.
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4.17.6. Poluição
Não foram apontados pela Autarquia, problemas ambientais relacionados ao
assoreamento de recursos hídricos, erosão, áreas contaminadas e poluição atmosférica
por microparticulados. No entanto, vale a pena fazer alguns apontamentos quanto a esta
questão.

4.17.6.1. Áreas contaminadas
É de conhecimento de todos a existência de antigos “lixões”, cuja prática consistia
no aterramento de resíduos sem a implantação de estruturas de prevenção de
contaminação do solo e lençóis freáticos. Estes “lixões” se configuram em áreas
potencialmente contaminadas e que merecem investigação e remediação.
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Figura 184. Antigos lixões (pontos amarelos).

Fonte: autores

No mapa 184 (anexo 61), estão apontados alguns locais que foram utilizados no
passado como “lixões”. Não foi informado pela Autarquia a situação quanto ao
monitoramento e remediação destas áreas.

4.17.7. Poluição dos recursos hídricos
Quanto a poluição dos recursos hídricos, os postos de combustíveis próximos aos
cursos d’água foram apontados, pela SAEV, como atividades potencialmente poluidoras.
De acordo com a Lei Complementar Municipal, nº. 195/2011, em seu artigo 279,
determina:
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Art. 279. É permitida a construção de posto de abastecimento de
combustíveis de veículos, guardada a distância entre outro já existente ou
autorizado de 200,00m (duzentos metros), e sua construção será
autorizada pela Secretaria Municipal de Planejamento em função das
seguintes peculiaridades:
I - apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança aprovado em audiência
pública convocada pela Prefeitura;
VII - apresentar à apreciação da Prefeitura Municipal de Votuporanga a
Licença Prévia da Cetesb, e se submeterem às exigências da mesma
quanto à Instalação e Operação desses estabelecimentos, em qualquer
local do Município, sendo que a distância mínima dos seus limites até
corpos d’água ou Áreas de Preservação Permanente nunca será inferior a
200,00m (duzentos metros).
VIII - ter seus projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e drenagem pluvial aprovados previamente pela SAEV Ambiental;
IX - ter seus projetos aprovados previamente pela CETESB (...);

Em razão da periculosidade, a legislação municipal, previu medidas preventivas
que visam evitar possíveis impactos causados pelos postos de combustíveis como é o
caso do distanciamento de 200 metros entre outros postos, de corpos d’água e áreas de
preservação permanente. O distanciamento entre postos visa, evitar explosões em cadeia,
considerando a possibilidade de interpolação da contaminação por combustíveis no solo
e dutos.
Ainda assim, sabe-se que distanciamentos lineares não garantem a não
contaminação do solo e água, quando se considera os níveis de afloramento dos lençóis
freáticos, bem como a dinâmica de infiltração do solo.
Além do Estudo de Impacto de Vizinhança, estudos complementares como
sondagem do solo para determinação dos níveis d’água e tipo de solo, bem como testes
de infiltração que determinam o tempo que o contaminante levaria até atingir o lençol
freático, ajudam a determinar com segurança medidas de proteção necessárias a
instalação de postos de combustíveis.
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Conforme analisado em outro item deste documento, verifica-se a necessidade de
controle das atividades localizadas na bacia da represa de abastecimento. A Lei nº.
4.677/2009, que instituiu a Zona de Proteção de Mananciais do município, em seu artigo
3º, veda a instalação e funcionamento das seguintes atividades na bacia:
•

Monocultura de eucalipto e pinus;

•

Extração mineral;

•

Indústrias químicas, petroquímicas e nucleares;

•

Suinocultura;

•

Agricultura com uso de agrotóxicos e sem conservação do solo;

•

Aterros ou áreas de transbordo de resíduos urbanos, rurais ou industriais, e;

•

Outras que comprometer a integridade da bacia.

A Lei em questão necessita ainda de regulamentação, conforme ficou estabelecido
no Decreto nº 9.115, de 12 de setembro de 2014, já que não existe um levantamento das
atividades enquadradas como proibidas ou potencialmente poluidoras localizadas na
bacia de contribuição.
Atividades como os “ferros velhos” e algumas atividades como oficinas de
mecânica pesada, onde se faz necessária a implantação de sistemas de captação de óleos
e outros efluentes líquidos, podem ser consideradas como potencialmente poluidoras
dos recursos hídricos. A utilização de caixas separadoras de água e óleo (SAO), é
regulamentada pela Lei Municipal nº 4.262/2007, onde é prevista a vistoria e análise da
SAEV antes da liberação de alvarás.
O descarte irregular, que perdura apesar das ações realizadas pelo poder público,
é também uma atividade com potencial de contaminação dos recursos hídricos e deve
ser combatida por programa específico.
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4.17.8. Poluição do ar
A autarquia municipal não possui dados sobre problemas relacionados a poluição
do ar, sendo a CETESB o órgão responsável pela fiscalização e licenciamento de atividades
potencialmente poluidoras. No entanto, foi levantado pelo departamento de meio
ambiente da SAEV, a prática de queima irregular de resíduos nas áreas urbanas. Estas
ações são coibidas mediante denuncia para a ouvidoria do município por meio do
telefone

0800-7703590,

ou

pelo

site:

http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/publicacao/?x=cidadao&p=20144711172ouvidoria

4.17.9. Áreas Verdes e Sistemas de Lazer
Segundo dados do sistema cadastral (SAT), Votuporanga possui no entorno de 190
áreas verdes, 103 sistemas de lazer e 92 praças, conforme Mapa anexo 41. Este dado não
é preciso, tendo em vista as diversas denominações que são encontradas para o mesmo
tipo de uso. Basicamente, segundo a legislação vigente existem dois tipos de Espaços
Livres de Uso Público: Áreas Verdes e Sistemas de Lazer.
Áreas verdes urbanas são áreas públicas, arborizadas, majoritariamente
permeáveis e que cumprem, entre outras coisas, a função prioritária de manutenção do
microclima local, abrigo e alimentação de fauna. Diferentemente dos sistemas de lazer,
sua arborização é feita por espécies nativas, mais adensada e sem equipamentos urbanos
e de lazer, como bancos, academias ao ar livre, parquinhos, etc. Podem ser utilizadas pela
população como local de contemplação e caminhada, desde que guardadas as suas
características ambientais. Conforme as nomenclaturas existentes no cadastro municipal,
pertencem a esta categoria: áreas verdes, parques lineares, reservas ecológicas e
ambientais, bosques, áreas de preservação permanente.
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Já os sistemas de lazer, são áreas necessariamente destinadas ao lazer, sendo
aceita arborização exótica e paisagística, parcialmente impermeabilizadas onde
encontram-se implantados equipamentos como mobiliário urbano, iluminação,
academias ao ar livre, etc. Conforme as nomenclaturas existentes no cadastro municipal,
pertencem a esta categoria sistemas de lazer, áreas de lazer e praças.

4.17.9.1. Áreas Verdes
Verifica-se que em razão da promulgação da Resolução SMA nº 14/2008 e suas
alterações posteriores, houve um aumento bem maior de áreas verdes na cidade em
comparado aos sistemas de lazer (“praças”). Isto porque, está normativa determinou para
os novos parcelamentos do solo, a destinação de 20% do empreendimento para áreas
verdes permeáveis, densamente arborizadas ficava vedada a implantação de praças
parcialmente impermeabilizadas, com vegetação exótica, paisagística e equipamentos de
lazer.
Atualmente a legislação estadual, por meio da Resolução SMA nº 72/2017, tentou
abrandar tais distorções, permitindo além de espaçamentos entre as árvores maiores, a
implantação de até 30% das áreas destinadas às áreas verdes, na categoria sistema de
lazer.
A autarquia não trouxe dados sobre a situação de cada área verde do município.
Segundo avaliação do setor responsável o principal problema encontrado é falta de
cercamento e calçamento em boa parte das áreas verdes municipais. Este fato, causa
muito incomodo à população circunvizinhas e é frequentemente motivo de reclamação
quanto a utilização destes espaços para o uso de drogas, esconderijo de objetos produtos
frutados e descarte irregular de resíduos.
O cercamento com alambrado das áreas verdes, contribuiria com a regeneração
natural, preveniria o mal-uso destas áreas e facilitando sua a manutenção, que se
restringiria a realização anual de aceiros para evitar incêndios.
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A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propôs como índice mínimo
para áreas verdes públicas destinadas à recreação o valor de 15 m2/habitante). Em 2017,
calculava-se que a cobertura arbórea de Votuporanga era de 37,5m2/habitante, somada
as áreas verdes, arborização de calçadas, parques, canteiros centrais, entre outros. O Plano
Municipal de Arborização (2009) fixou uma meta de 38 m²/hab para o ano de 2018. Esta
meta foi reduzida de 41 m²/hab em 2017 para 38 m²/hab em 2018.
A projeção de copa atual é na ordem de 21,9%, e a meta do Plano de Arborização
é aumentar para 24% no perímetro urbano, até 2019.
Segundo informações da SAEV Ambiental, o Horto Florestal possui grande
diversidade de espécies. A infraestrutura existente, está em bom estado de conservação
e manutenção, oferecendo à população serviços de lazer como quiosques, áreas de
caminhada e parquinho infantil.
Outra atividade realizada no Horto Florestal é a produção de mudas pelo Viveiro
Municipal. As mudas produzidas são destinadas tanto ao plantio do próprio município
quanto a doação aos munícipes. O viveiro produz cerca de 1.000 mudas por mês, por
meio de parceria com terceirizado, porém possui sua capacidade está ociosa, já que
poderia a produção poderia ser maior com novas parcerias. O Horto Florestal, passou
recentemente por reformas.
Também são realizadas, palestras de educação ambiental, ministradas por
monitores da SAEV, mediante o agendamento prévio. O horário de atendimento ao
público: das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 de domingo a domingo. Atualmente
o Horto Florestal é considerado subutilizado no que tange à visitação da população.

4.17.10. Arborização urbana
Segundo dados da autarquia municipal, Votuporanga possui cerca de 35.000
árvores em calçadas. No mês de setembro de 2019, está sendo realizado um
levantamento para apurar, quais imóveis que possuem árvores e os que não possuem,
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com o objetivo de diagnosticar as áreas críticas. Este diagnóstico norteará onde devem
ser intensificadas às ações de plantio. O levantamento se encerrará no final de setembro
de 2019, e ainda em 2019 será realizado um censo arbóreo, para formar um banco de
dados com informações detalhadas sobre cada indivíduo arbóreo no município.
A Lei Complementar nº 145/2009, em seu artigo 2º exige que para expedição do
habite-se o imóvel deverá ter plantada no mínimo uma árvore na via pública.
Art. 2º Fica proibida a expedição do “Habite-se” para todos os prédios ou
edificações novos ou ampliações, que não forem dotados de pelo menos
01 (uma) árvore no passeio público em frente sua testada e de no mínimo
02 (duas) árvores na lateral quando este estiver localizado em esquina,
observando as normas desta lei.

Segundo dados do setor responsável, entre 2014 até agora, foram suprimidas
cerca de 36 árvores por mês, mediante a assinatura de um termo e a compensação, e são
realizadas em média 52 plantios por mês.
Apesar dos dados revelarem um saldo positivo de 16 árvores plantadas/mês, as
supressões de árvores adultas realizadas no município, configuram-se prejuízo ambiental
se considerarmos os serviços ecossistêmicos que estes indivíduos prestam ao meio
ambiente urbano e o longo tempo que novos indivíduos arbóreos irão precisar para
atingir o mesmo patamar.
Compreender a importância da arborização e qual a sua influência no meio
ambiente urbano é fundamental para planejar as cidades visando o bem-estar dos seus
habitantes e a manutenção dos fluxos com os ecossistemas, principalmente diante de
cenários futuros de mudanças climáticas (RODRIGUES, 2017).
As árvores adultas contribuem para a presença de inúmeros benefícios para o
ecossistema urbano e para as pessoas que o habitam, dentre eles pode-se destacar:
•

proporcionar conforto microclimático;

•

sequestrar carbono;

•

melhorar a qualidade do ar;

•

reduzir a poluição sonora;
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•

propiciar a recreação e interação com a natureza

•

diminuir a velocidade da água da chuva

•

auxiliar na drenagem de água da chuva

•

proporcionar abrigo, nidificação e alimentação de fauna

•

contribuir para a polinização e dispersão de sementes

De acordo com o órgão ambiental municipal, é registrada em média 1 reclamação
por semana, sendo que neste número estão considerados tanto as solicitações de poda
quanto as reclamações de supressão de indivíduos sem autorização e poda drástica. As
reclamações de poda drástica e supressão sem autorização são encaminhados para o
setor de fiscalização da Prefeitura Municipal aonde é feita a autuação. Segundo dados
informados pela autarquia, foram realizadas 49 autuações de poda drástica e 28
autuações de supressão sem autorização entre os anos de 2014 e 2019.
As podas de cada indivíduo arbóreo são realizadas uma vez ao ano. O município é
dividido em 12 setores e a cada mês do ano a poda é realizada em um setor específico.
As podas dos imóveis que estão fora dos setores, são atendidas quando solicitados.
O Plano Municipal de Arborização, trouxe como meta o aprimoramento dos
procedimentos e instrumentos legais para autorização de supressão de árvores e
compensação ambiental. No entanto, a Lei Complementar Nº 419, de 30 de julho de 2019,
retirou a obrigatoriedade de vistoria e emissão de laudo de avaliação do profissional
responsável pelo setor, para as autorizações de supressão de árvores no município, desde
que seja plantada uma nova muda no local.
Algumas medidas foram tomadas em relação às podas drásticas, como o
oferecimento do serviço pela própria autarquia municipal e capacitações realizadas com
os podadores. No entanto, verifica-se a persistência do problema expressa pelas
reclamações registradas.
O Plano Municipal de Arborização, avaliou a arborização do município, mediante
a divisão em 12 setores.
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Figura 185. Setores censitários. Plano Municipal de Arborização.

Fonte: SAEV

Segundo o levantamento, o de maior grau de criticidade é o setor 9 com 3.460
plantas. Logo a seguir, vem o setor 4, com 3.629 plantas, conforme tabela a seguir:
Tabela 96. Grau criticidade e prioridade em investimento na arborização
PRIORIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SETOR
9
4
7
8
2
6
11
12
5
1
10
3

TOTAL DE ARVORES
3.460
3.629
3.941
4.050
4.481
4.730
5.085
5.483
5.693
5.710
6.626
6.388

Fonte: SAEV
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No entanto, estes dados estão desatualizados se considerarmos que houve a
expansão do perímetro urbano com a implantação de novos loteamentos em todas as
regiões do munícipio e não estavam incluídos, neste levantamento, o Distrito de
Simonsen e a Vila Carvalho, ambos pertencentes ao perímetro urbano. Com os dados do
levantamento que está sendo feito e do novo Censo arbóreo, conforme explicitado
anteriormente, poderá ser ter uma noção precisa da situação da arborização no
município.
De acordo a autarquia os maiores problemas encontrados na arborização urbana
são a utilização de espécies inadequadas para passeio público, conflitos entre
arborização, a rede elétrica e o passeio público. Segundo dados do Plano de Arborização,
em 2017, existiam 106 espécies exóticas contra 70 espécies de nativas, destas 60,4% eram
Oitis, o que deflagra pouca diversidade de espécies.
Não há dados sobre a vegetação na área rural. No entanto a SAEV Ambiental
estuda parceria com o Instituto Federal de Votuporanga, para executar levantamento
arbóreo da área rural através de Software e imagens de satélite.
Não foram apresentados dados e considerações sobre o Programa Adote o Verde.

4.17.11. Questões Institucionais
4.17.11.1. Adequação às Competências
As competências atribuídas em lei à SAEV atendem os serviços da Autarquia.
Verifica-se, no entanto que o serviço de drenagem urbana possui 3 secretarias envolvidas,
Secretaria de Planejamento, Obras e SAEV Ambiental, o que por vezes dificulta na
definição clara das atribuições de cada secretaria envolvida. Desta forma avalia-se a
necessidade de melhorar a definição da atribuição drenagem urbana das secretarias
envolvidas.
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4.17.11.2. Instrumentos de Gestão
De acordo com informações da autarquia, existem sistemas de informática nas
seguintes áreas: Administrativa (Contabilidade, Almoxarifado, Patrimônio, Compras e
Licitações), Comercial (faturas), Operacional (Controle de Ordem de Serviços e execução).
Os sistemas são atuais, eficientes, não demandam retrabalho, de fácil operação e com
boa aceitação pelos servidores usuários.

4.17.11.3. Quadro de Pessoal
Segundo a autarquia, os servidores têm um bom histórico de capacitação e na
grande maioria estão qualificados a exercerem seus cargos e funções. Atualmente, existe
demanda no Departamento Técnico Operacional para ingresso de profissionais nas áreas
de manutenção hidráulica e elétrica e no Departamento Administrativo para área de
almoxarifado. A manutenção de concurso público sempre em vigor, possibilitaria a
contratação de novos servidores de maneira célere, sempre que fosse necessário.

4.17.11.4. Estrutura administrativa
A SAEV Ambiental possui as várias instalações prediais em ótimo estado de
conservação e não necessidade a curto prazo de ampliações. Os equipamentos de
trabalho estão atualizados e em bom estado de manutenção. Os Departamentos sempre
que solicitam são prontamente atendidos para que os equipamentos estejam a
disposição dos servidores. Avalia-se não haver necessidade a curto prazo de reformas ou
ampliações.
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4.17.11.5. Parcerias
Segundo informações da autarquia, existem financiamentos de longo prazo (20
anos) com a Caixa Econômica Federal. A autarquia participa do Comitê de Bacias
Hidrográficas Turvo Grande e, também compõe o Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Ambiental Sustentável - CIDAS. Na esfera municipal, a autarquia está
sempre em articulação com as demais secretarias municipais.
Verifica-se que a necessidade de previsão de novo cargo ou função para melhorar
a articulação com governos e ampliar o número de projetos a serem enviados para o
Comitê de Bacias Hidrográficas Turvo Grande e outras fontes financiadoras. Um trabalho
mais especializado em comunicação interna, poderia melhorar a articulação com as
demais secretarias municipais.
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4.18. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLAN
4.18.1. Aprovação de Projetos
Segundo a Lei Complementar n° 325, de 06 de janeiro de 2017, o setor de
Aprovação de Projetos tem por finalidade a fiscalização da execução dos projetos de
construção ou reforma, supervisionando a aprovação e participando quando solicitado
da elaboração de legislações pertinentes a aprovação.
Segundo informações fornecidas pelo setor, a análise de processos de obras
particulares de construção, ampliação e regularização de edificações em geral, consiste
na verificação dos projetos, averiguando o que dispõe nas Normas Técnicas, Código de
Obras e Edificações (Lei Complementar n° 195/2011), e demais legislações Municipal,
Estadual e Federal pertinentes. A análise é realizada por servidores Arquitetos Analistas.
Após as análises são efetuados comunicados aos profissionais solicitando as
devidas correções ou documentos pertinentes, obedecendo sempre o limite máximo de
cinco análise por processo protocolado (conforme lei nº 195/2011), não havendo mais
correções a serem apontadas ou executadas, estes são deferidos (liberados para a
emissão do Alvará) e tramitados para o setor de documentos e conferencias.
Além da análise de projetos de obras particulares, outro serviço prestado é o
atendimento técnico para esclarecimentos de dúvidas à contribuintes e profissionais da
área civil. A maioria das dúvidas são referentes aos projetos em andamento, legislações,
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, e outros assuntos relacionados à construção civil.
Hoje o principal motivo para o indeferimento dos processos é o abandono e
desinteresse por parte dos profissionais ou requerentes, isto ocorre por falta de
reponsabilidade e capacitação profissional, onde estes não conseguem resolver o projeto
em 5 análises e por vezes não conseguem solucionar as correções no prazo limite de 90
dias por análise. Percebe-se que são erros corriqueiros, de fácil solução, muitas vezes por
falta de documentos, ou por falta de acompanhamento e até mesmo experiência ou
qualificação profissional, os projetos ficam abandonados ou irregulares. Ressalta-se que
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após a definição dos prazos limites e quantidade de análises a evasão dos projetos
diminuíram significativamente, diferentemente dos anos anteriores a LC 195/2011.
Em relação as legislação vigentes, estas estão compatíveis com a situação atual no
município, considera-se que algumas questões específicas do Código de Obras possam
ser revistas e explicitadas com mais clareza, para evitar conflitos e divergências na
interpretação, visto que toda norma jurídica deve ser aplicada em razão do todo do
sistema jurídico vigente, e não depende da interpretação de cada um. Outra questão a
ser revista e considerada é a implantação de novas tecnologias construtiva.
Os problemas causados pelas divergências entre as leis de zoneamento são mais
relevantes à aprovação de desdobros e agrupamentos do que em projetos, porém
existem alguns casos pontuais.
Durante a tramitação dos processos, em casos específicos e pontuais são
solicitados pareceres para outros Departamentos e Secretarias para esclarecimentos de
questões específicas e não recorrentes, como parecer jurídico, parecer topográfico, do
trânsito ou Vigilância Sanitária.
Após o deferimento do processo e antes do arquivamento final, é feito a Ficha
Cadastral do Imóvel, a ficha é feita de forma manual, impressa em papel e arquivada em
armários, sendo está uma dificuldade a ser otimizada e informatizada como informações
referentes a projetos aprovados, áreas, zoneamento, taxa de ocupação, coeficiente de
aproveitamento e taxa de permeabilidade, históricos atualizados, entre outros.
Outros pontos a serem revistos no sistema é, a disponibilização do comunique-se
via e-mail aos contribuintes, atualmente este é entregue via Correios o que gera um custo
muito alto à Secretaria; e a disponibilização para a aprovação total online, do começo ao
fim sem a utilização de papeis, diminuindo o acervo físico do Arquivo Municipal, e
diminuindo a burocratização interna.
No entanto hoje, a maior dificuldade enfrentada pelo setor está relacionada a falta
de observância às legislações vigentes pelos profissionais, tentativas de burlar às Leis
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vigentes em benefício próprio, acarretando processos protocolados com muitas falhas
técnicas e sem condições de habitabilidade.

4.18.1.1. Alvará de Construção e Ampliação
A emissão dos alvarás tanto de Construção, Ampliação, como de Regularização,
ocorrem após a finalização das análises técnicas, onde é encaminhado ao setor de
conferencias e arquivos para que seja efetuado os devidos registros em livros, alvarás,
carimbos e fichas, todo este trabalho é feito manualmente, sendo considerado obsoleto,
levando-se em conta as inovações tecnológicas atuais. Porém, a equipe ressalta que para
que a informatização total aconteça neste setor, é necessário que a Divisão de Cadastro
Físico também esteja totalmente digitalizada e informatizada, pois as informações são
correlatas, complementares e dependentes. No entanto existe a constante preocupação
e tentativas de melhorias junto a empresa fornecedora do Sistema e o Cadastro Físico.
Antes da entrega dos documentos aos contribuintes, os processos são
encaminhados ao Atendimento Central para conferência das taxas cobradas com a área
aprovada, visto que durante o processo de análise o projeto pode passar por
modificações significativas com relação às áreas.
A tabela 97 mostra a quantidade de alvarás de construção e ampliação emitidos
nos últimos 5 anos.
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Tabela 97. Balanço dos alvarás de construção e ampliação emitidos nos últimos 5 anos
Ano
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte: SEPLAN

Número de alvarás emitidos
765
670
830
1245
640 (até o dia 17/07/2019)

4.18.1.2. Regularização
Os processos de regularização das edificações seguem a mesma sequência
processual e análise e devem cumprir em especial o disposto na Lei Municipal nº 5.882,
de 05 de dezembro de 2016, sendo permitido a aprovação de projetos mesmo contendo
algumas irregularidades. No entanto, para receber este benefício é necessário a
identificação da parte a ser regularizada na Imagem de Satélite Cadastral, datada do dia
04 de junho de 2011, e efetuada a publicação das irregularidades constantes na edificação
na imprensa local, Cabe ressaltar que é aprovado, somente, irregularidades que não
causem incômodos à vizinhança, prejuízos ao patrimônio ou risco aos usuários.
A mesma Lei também prevê a regularização de imóveis que não constam na
imagem satélite, enquadrando-os na Licença de Regularização, o que só é permitido
mediante pagamento de uma multa anual, lançada durante 10 anos. O benefício só é
concedido desde que as irregularidades verificadas não sejam contrárias ao Código
Sanitário do Estado, as leis de zoneamento e normas específicas.
A publicação da Lei Municipal nº 5.882/2016, que instituiu a Licença de
Regularização com pagamento de multa anual, não gerou impactos, pois analisando os
números, (tabela 98) verificamos que poucos proprietários recorreram a tal benefício para
sair da irregularidade. No entanto, foi ressaltado pela equipe que o valor atribuído às
multas é baixo e não existe data limite ao benefício, o que pode fomentar irregularidade
futuras.
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Tabela 98. Número de alvarás de regularização após a publicação da Lei Municipal n°
5882/2016
Ano
2017
2018
2019
Fonte: SEPLAN

Número de alvarás emitidos
02
15
05 (até o dia 17/07/2019)

Segundo o setor, os principais motivos para os contribuintes com obras irregulares
não conseguirem a regularização dos seus imóveis, se dá ao fato que as irregularidades
existentes no local são de inexistência ou insuficiência da área permeável exigida pelo
zoneamento, situações contrárias ao Código Sanitário do Estado para iluminação e
ventilação, grande maioria imóveis insalubres, estas irregularidades devem ser resolvidas
no local o que geram reformas, e custos elevados ao proprietário, levando-o a desistir da
regularidade documental, sendo, na avaliação do setor, as obras irregulares a principal
dificuldade encontrada no Município.

4.18.1.3. Fiscalização de Obras
Segundo o setor, diariamente realiza-se a ronda pela cidade, com o intuito de
vistoriar e verificar obras particulares e se estão sendo executadas com o respectivo
Alvará. Durante esta ronda anota-se o endereço da obra e posteriormente confere-se no
sistema se a obra em questão, passou por aprovação de projeto e se possui Alvará, caso
não possua, o proprietário é notificado. A informatização e equipamentos tecnológicos
podem contribuir e dar celeridade ao processo de vistoria, consulta em sistema e
notificação automática no próprio local da obra.
A falta de Alvará é o principal motivo de notificações do setor, em segundo plano
ficam as notificações geradas por meio de denúncias via Ouvidoria Municipal, os prazos
para atendimento ou recurso das notificações, autos de infração e multas, são
estabelecidos pela Lei Complementar 195/2011.
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Com base nos arquivos do setor, é possível afirmar que a região da cidade onde
se concentram a maior quantidade de irregularidades precedidas de notificações é a
Região Noroeste (NO), atribui-se este fato à grande quantidade de imóveis entregues em
um mesmo conjunto habitacional e as ampliações que os proprietários fazem sem
acompanhamento profissional e as devidas autorizações municipais.
O setor enfatiza que é importante a aquisição de um sistema que permita a
notificação no ato da vistoria, para eliminar os problema e dificuldades na entrega das
mesmas. Outro ponto a ser destacado é que muitas vezes o requerente não comparece
na hora marcada para a fiscalização do habite-se, o que tem demandado mais tempo da
equipe de fiscais, problemas de logística e tem gerado custos extras para o município,
entendem que com a cobrança de uma taxa por visita os custos serão equilibrados.

4.18.1.4. Habite-se
O setor também é responsável pela emissão das Cartas de Habite-se, verificando

in loco se a construção foi executada conforme o projeto aprovado, o não atendimento
das legislações vigentes ou o desacordo com o projeto, geram o indeferimento do
Habite-se, sendo necessárias correções no projeto ou adequações no imóvel, e
posteriormente um novo protocolo.
Tabela 99. Balanço das Cartas de Habite-se emitidas nos últimos 5 anos
Ano
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte: SEPLAN

Número de alvarás emitidos
350
347
322
369
296 (até o dia 17/07/2019
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4.18.2. Cadastro Físico
Este diagnóstico é orientado pela intenção manifesta de instituir-se no município
o Cadastro Territorial Multifinalitário – CTM, com instrumento fundamental para a
manutenção de um processo de planejamento permanente.
O CTM foi editado pela Portaria Ministerial Nº 511, de 07 de dezembro de 2009,
que institui Diretrizes para a Criação, Instituição e Atualização do CTM nos Municípios
Brasileiros.
Apesar de não compulsória, a necessidade da implementação do CTM tornou-se
mais evidente com a necessidade de aprovação dos planos diretores participativos e pela
perspectiva de implementação dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da
Cidade.
Essa evidencia se fez notar a longo do processo de revisão do PDP de Votuporanga
até aqui executado, pois diversas informações que contribuem para a leitura técnica da
realidade municipal seriam muito mais facilmente acessadas caso o CTM já estivesse
implementado no; o que facilitaria o processo de revisão e reduziria seu tempo de
execução.
Segundo a Portaria supracitada:
O Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), quando adotado pelos
Municípios brasileiros, será o inventário territorial oficial e sistemático do
município e será embasado no levantamento dos limites de cada parcela,
que recebe uma identificação numérica inequívoca (Portaria Ministerial Nº
511, de 07 de dezembro de 2009)

Esse inventário oficial e sistemático já existe em Votuporanga, sendo gerido pelo
Divisão de Cadastro Físico da Secretaria de Planejamento Urbano do município. No
entanto, ele não está totalmente de acordo com as diretrizes expedidas pela Portaria que
institui o CTM. Pode-se elencar como principal problema, o fato do cadastro já em
andamento no município ser estritamente físico, o que o limita aos aspectos edilícios e
legais de cada parcela cadastrada. Associar, à essas parcelas, informações provenientes
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de

cadastros

temáticos

(como

ambientais

ou

socioeconômicos),

é

uma

instrumentalização fundamental para a implementação do CTM no município.
Esses cadastros temáticos, que poderiam ser providos e gerenciados por outras
Secretarias que possuem informações a respeito do território municipal, ajudariam a
incrementar o cadastro físico já existente, dinamizando a possibilidade de conhecimento
do município e, consequentemente, a gestão do território e população.
Segundo o Divisão de Cadastro Físico a implantação traria agilidade, produtividade
e acesso mais dinâmico à informação. Também o município poderia planejar melhor as
áreas a serem parceladas, evitando-se a degradação do espaço físico e promovendo a
preservação ambiental e ordenação urbana.
A conversação entre o Cadastro e outras Secretarias já existe, bem como a ideia de
integração das informações, porém nota-se a necessidade de investimentos para tornar
factível essa ideia. Segundo o Divisão de Cadastro Físico, tornar o cadastro já existente
em um CTM, exigiria investimentos, sobretudo, em equipamentos, expansão do espaço
físico e capacitação dos funcionários.
O Divisão possui atualmente 3 tipos de banco de dados: Firebird (usado pelo SAT),
Oracle (usado pelo Geo) e SQL (usado pela intranet e consulta ao antigo Cetil), o que
dificulta sua integração (tempo de resposta), e gera necessidade de criação de ferramenta
específica para conversação entre os bancos. Também alguns campos no sistema (como
"logradouro", "complemento", ou "lote antigo") são curtos, dificultando a inserção de
informações em alguns casos.
Ainda sobre os problemas dos sistemas utilizados, a geração de relatórios pelo SAT
costuma ser demorada e trabalhosa, visto que requer que os parâmetros sejam feitos
manualmente no sistema, o que muitas vezes ocasionam erros e até discrepâncias nos
resultados.
De qualquer forma, o Divisão aponta para a necessidade de sua modernização
imediata, visto o aumento da cidade e da população, e consequentemente aumento da
demanda pelos serviços desenvolvidos.
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4.18.3. Habitação
A Secretaria Municipal de Planejamento, através do Departamento de Habitação,
teceu análises a respeito das condições gerais da habitação no município levando em
consideração os seguintes questionamentos:
• Demandas por realocação e reassentamento (apontar no mapa se possível)
• Demandas por regularização fundiária (apontar no mapa se possível)
• Oferta de equipamentos e infraestruturas públicas aos habitantes da região
(mapa anexo)
• Mobilidade urbana
• A qualidade das habitações
• Qual o tipo de habitação prevalece (casas populares, ou de médio e alto padrão,
etc.)
• A existência de habitações recentes (áreas novas de expansão urbana) ou já
consolidadas (áreas construídas já há algum tempo)
• Principais problemas habitacionais da região
• Principais problemas habitacionais da região que poderiam ser resolvidos a
partir da articulação do departamento com ações de outras Secretarias da
Prefeitura (apontar quais)
• Pontos com evidente problema de segregação socioespacial

As análises seguiram os recortes territoriais estabelecidos para o Plano Diretor
Participativo do Município, conforme abaixo descritos.

Região Oeste

O Departamento de Habitação relatou que não há demandas por regularização
fundiária, realocação ou reassentamento na região, porém foi observado que, os
Loteamentos Jardim Residencial Monte Verde, Jardim Monte Alto, Parque Belo Horizonte
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I e II, Parque Residencial Anna Munhoz Alvares, Parque Vida Nova Votuporanga III, Parque
Boa Vista II são áreas carentes de equipamentos públicos. Sobretudo o Loteamento
Parque Boa Vista II, apresenta problemas de segregação socioespacial e mobilidade,
necessitando ser conectado por vias de acesso aos loteamentos vizinhos, uma vez que
sua localização dificulta o acesso dos moradores a equipamentos públicos e comércios.
No Loteamento Chácara das Paineiras há moradias precárias em decorrência de
autoconstrução, como alguns cortiços.
De maneira geral, a região conheceu uma expansão recente, norteada pela
implementação de conjuntos habitacionais, predominando, portanto, casas populares.

Região Leste

Não se observa demandas por regularização fundiária, realocação ou
reassentamento na região, que é bem servida de equipamentos e infraestruturas públicas.
No entanto, o Departamento de Habitação aponta para a falta de saneamento básico na
região.
De maneira geral a qualidade das habitações é considerada boa, prevalecendo
construções recentes e de médio padrão.
Ainda foi apontado na região, problemas de segregação socioespacial em relação
aos Loteamentos São Cosme, São Damião e Vila São Lucas. Na área rural próxima ao
Loteamento Vila São Lucas, foi identificado problemas quanto a coleta de lixo e quanto
mobilidade, foi identificada a falta de travessias para pedestres sob a rodovia.

Região Central

Não se observa demandas por regularização fundiária, realocação ou
reassentamento na região central, que é bem servida de equipamentos e infraestruturas
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públicas. No entanto, observa-se um problema de ordem social no que se diz respeito a
presença de moradores de rua na região, sobretudo na Praça da Matriz.
A região é marcada por um elevado fluxo de veículos no que tange à mobilidade
urbana, e por habitações que mesclam o uso comercial e residencial. De maneira geral, é
uma região de construções antigas e já consolidadas.

Região Norte

Segundo o Departamento de Habitação, existe um estudo em andamento que
apontou 127 (cento e vinte e sete) famílias vivendo em moradias irregulares (tanto
edilícias quanto fundiárias) nesta região, mais precisamente no Loteamento Jardim PróPovo, que apresenta sinais de segregação socioespacial.
Estas famílias estão aglomeradas em duas áreas públicas: uma classificada como
sistema de lazer e parque linear e outra em área verde (Cadastro NE.21.16.34). Após a
conclusão do estudo, será verificada a possibilidade de regularização fundiária nos locais
onde as legislações ambientais permitirem, ou a realocação das famílias onde for
impossível a regularização.
Outro problema habitacional observado na região citada são os alagamentos
decorrentes do assoreamento do Córrego Marinheirinho, que tem causado prejuízos e
riscos às famílias nos períodos de chuva.
A falta de saneamento básico no Loteamento Vila Formosa é outra dificuldade
encontrada, o que tem impedido a aprovação de projetos, plantas populares e melhorias
habitacionais. A infraestrutura quanto ao asfalto, guias, sarjetas e drenagem são precárias,
e em alguns trechos, inexistentes.
Quanto à mobilidade urbana, os projetos existentes já sanarão o problema de
acesso, porém o transporte público é deficitário, apresentando grandes espaçamentos
entre os horários das linhas que cobrem a região.
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Trata-se de uma área em crescente expansão urbana, que possui novos
loteamentos sendo implantados e aprovados. Aproximadamente 80% dos imóveis são
casas médias.

Região Sul

Nota-se que, nesta região é onde há a maior quantidade de irregularidades
habitacionais do território municipal, sendo também onde se concentra a população mais
carente. Neste contexto, o Departamento destaca abaixo os pontos com maior
precariedade habitacional, que estão mapeados no Mapa anexo 64:
• Esmeralda – Núcleo habitacional irregular (ocupação)
• Matarazzo – Favela precária (ocupação)
• Alvin Algarve – Construções sobre o Emissário e Área de Preservação
Permanente
• Olímpio Formenton – Ocupação irregular em área pública
• Tomaz Paz Cunha Filho – 3 Famílias (Regularização Fundiária para doação do
título de propriedade e Melhorias Habitacionais)
• Estrada 27 – Próxima à linha férrea existem aproximadamente 05 (cinco) imóveis
em área de risco (dentro dos 15 metros de faixa non aedificandi)
• FEPASA e IBC – Imóveis da antiga colônia, doação do título de propriedade e
melhorias habitacionais, parte das moradias em situações precárias

De maneira geral, a região é bem atendida por equipamentos e serviços públicos.
A mobilidade na região no geral é satisfatória, sendo sua conexão com as demais
áreas da cidade bastante facilitada através da Avenida Prestes Maia, porém não há
ciclovias. Porém verifica-se que os moradores dos núcleos habitacionais da FEPASA e do
Loteamento Conjunto Habitacional Votuporanga J - Sonho Meu, possuem dificuldades
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de acesso para cruzar a linha férrea. Segundo informações do departamento, a população
relata que o transporte público demora de 30 (trinta) à 50 (cinquenta) minutos.
Observa-se um forte contraste habitacional na região. O Departamento de
Habitação estima que 30% das casas são habitações populares, com destaque para as
áreas de ocupação irregular no Bairro da Estação, Bairro São João, Jardim das Palmeiras I
e II e Parque Guarani; enquanto 70% são habitações de auto padrão, como os
Loteamentos Residenciais Jardim Athenas, Jardim Santa Paula, etc.

Distrito de Simonsen

O Distrito de Simonsen demanda novas unidades habitacionais, tendo em vista o
cadastramento realizado pelo Departamento de Habitação, onde constou a existência de
um déficit habitacional. Um exemplo a ser evidenciado é a existência de uma família
morando provisoriamente em um posto de abastecimento de combustíveis.
Problemas habitacionais que demandam realocação ou reassentamento também
são observados no Distrito de Simonsen, uma vez que existem famílias que moram em
área de domínio do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), as
margens da ferrovia, próxima a Empresa Art. Brasil e famílias que atualmente residem em
uma área pública de patrimônio da União (SPU), “área da horta”, localizada na Rua Rui
Barbosa, que demanda por regularização fundiária.
A mobilidade, por sua vez, não é satisfatória no Distrito, tendo em vista que o
transporte público oferecido pelo Município não atende as necessidades da população
moradora naquele bairro, pois só há 2 (duas) linhas disponíveis.
De maneira geral, as moradias já consolidadas apresentam aspectos qualitativos
ruins, sendo compostas em sua maioria por casas populares.
Embora servidos de equipamentos que ofertam serviços públicos gratuitos, faltam
recursos humanos para qualificar tais serviços, como a falta de agentes de saúde ou
atividades socioculturais, por exemplo.
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Vila Carvalho

A demanda habitacional da região é por regularização fundiária e infraestrutura,
não sendo observadas demandas por realocação ou reassentamento de famílias.
A Vila Carvalho foi desenvolvida em uma área anteriormente pertencente a Igreja
Católica, onde desde há mais ou menos 100 (cem) anos, foi ocupada por moradores sem
a devida posse da terra e sem acesso a infraestrutura. Em meados de 2015, houve a
desapropriação amigável da localidade para o município, que desde então iniciou
processo de regularização fundiária dos imóveis, e a elaboração e execução de projetos
de infraestrutura para o bairro.
Atualmente foram entregues para os moradores 45 (quarenta e cinco) escrituras
de doação e 29 (vinte e nove) imóveis já previstos em Lei específica de doação, aguardam
as escrituras, restando as áreas utilizadas por igrejas, creche e lotes sem edificações.
A região é caracterizada por marcante segregação socioespacial, comportando
famílias em extrema situação de vulnerabilidade. Não existem equipamentos que ofertam
qualquer tipo de serviço público, sendo todos eles precariamente acessados pela
população em outras regiões da cidade.
A mobilidade é severamente prejudicada, uma vez que o único transporte público
frequente é o escolar, e as linhas de transporte coletivo não cobrem a região. Transportes
pontuais são providenciados para o atendimento nos equipamentos da rede
socioassistencial do município.
Da infraestrutura básica apenas a distribuição de água é satisfatória. A captação e
tratamento de esgoto ainda é um projeto em início de execução. As ruas não possuem
guia, sarjeta ou asfalto. A maioria das habitações apresentam aspectos qualitativos ruins.
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Região Rural

O Departamento de Habitação informa que não há neste momento uma demanda
efetiva da quantidade de moradores, tanto urbana quanto rural, pois não há um cadastro
das famílias que necessitam de programas habitacionais desenvolvidos pelo Município,
sendo assim o Departamento carece de um sistema informatizado para verificação da
demanda ativa e posteriormente criação de proposta de enfrentamento das questões
habitacionais.

Conclusão

Pode-se observar que as regiões do município mais fragilizadas em relação à
temática habitacional são a Norte, Sul, Simonsen e Vila Carvalho onde nota-se a presença
de moradias irregulares tanto nos aspectos fundiários (casos de construções em lugares
indevidos, como as ocupações de áreas institucionais ou de proteção ambiental) quanto
edilícios (construções insalubres que não atendem às normas exigidas em leis).
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Tabela 100. Levantamento das ocupações irregulares
DENOMINAÇÃO

REGIÃO

SITUAÇÃO

Esmeralda

SUL

Núcleo habitacional irregular

Matarazzo

SUL

Favela precária

Alvin Algarve

SUL

Construções sobre o Emissário e Área de Preservação
Permanente

Olímpio Formenton

SUL

Ocupação irregular em área pública

Tomaz Paz Cunha Filho

SUL

Posse precária e moradias precárias de 3 núcleos
familiares.

Estrada 27

SUL

Área de risco: 5 (cinco) construções nos 15 (quinze)
metros de faixa non aedificandi da linha férrea.

FEPASA e IBC

SUL

Imóveis da antiga colônia da FEPASA. Posse e parte das
moradias em situações precárias.

Vila Carvalho

Vila Carvalho

Falta emissão de 29 escrituras.

Área Verde - Cadastro
NE.21.16.34

Norte

Ocupação por cerca de 105 famílias de área pública

Sistema de Lazer (Zona
Norte)

Norte

Ocupação por cerca de 105 famílias de área pública

Área da Horta

Simonsen

Ocupação de área Institucional na Rua Rui Barbosa

Área às margens da
ferrovia

Simonsen

Ocupação de área pública (Prox. a Empresa Art Brasil.)

Fonte: Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de Planejamento

Apesar das 127 (cento e vinte sete) famílias identificadas na região norte, e dos
apontamentos de situações de irregularidades apontadas na região sul 156 (cento de
cinquenta e seis) famílias, o Departamento de Habitação não possui dados precisos em
relação ao déficit habitacional do município, tendo em vista que o cadastro de demanda,
realizado anteriormente está muito desatualizado.
O quadro de funcionários, talvez não seja o entrave para o cadastramento e sim a
necessidade de um sistema informatizado de fácil alimentação dos cadastros de
munícipes.
Essa tarefa poderia ser realizada mediante contratação de uma equipe para efetivar
o cadastramento de demanda, ou mediante a contratação de uma empresa que
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disponibilize um sistema para cadastramento e alimentação do sistema das pessoas que
procuram o Departamento de Habitação.
Uma forma de suprir o déficit habitacional existente é através das Habitações de
Interesse Social- HIS. Atualmente, existem 2.666 HIS no município, agrupadas em 13
(treze) conjuntos habitacionais.
As HIS são destinadas a famílias com renda máxima de até 03 (três) salários
mínimos, e provém de ações integradas entre os poderes federal, estadual e municipal.
Resumidamente, o município doa a área onde serão construídos os conjuntos
habitacionais aos Poderes Estadual (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano - CDHU) ou Federal (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), onde edificam a
unidade habitacional; o município fica incumbido de acompanhar a obra, auxiliar no
processo de sorteio e acompanhar as famílias no pós-ocupação.
Estão previstas, sem prazo definido, a construção de 180 (cento e oitenta) HIS no
município para atender especificamente as famílias que estão em áreas ocupadas
irregularmente.
Existe uma grande preocupação para que a população que reside em área de
ocupação irregular, não sofra desterritorialização, não perdendo sua identidade enquanto
bairro e suas relações sociais, por isso a necessidade de priorizar que as novas
construções dos conjuntos habitacionais sejam em áreas próximas.

4.18.3.1. Aluguel Social
Com a finalidade de atender à demanda habitacional emergencial, foi criado o
programa municipal do aluguel social, a partir do qual o município aluga e disponibiliza
provisoriamente uma casa ao cidadão em extrema situação de vulnerabilidade. Estes
normalmente provêm de áreas de risco ou de ocupações irregulares.
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Segundo o Departamento de Habitação, o programa atende a finalidade prevista
legalmente, porém a legislação deve ser modificada para abranger a questão de pessoas
idosas acamadas com cuidador, e mulheres com crianças e vítimas de violência.
É também preciso estabelecer critérios quanto ao prazo de permanência no
aluguel social (exceto para casos de realocação), uma vez que um dos problemas
enfrentados é a permanência prolongada de quem se beneficia do programa. Uma
proposta é pagamento integral do aluguel pela Prefeitura apenas no primeiro ano, caindo
para 50% no segundo e último ano, ou seja, o limite para permanência do cidadão na
casa alugada seria pelo prazo improrrogável de dois anos.
Junto a essa medida verifica-se a necessidade de ampliação de visitas técnicas e
sociais, hoje insuficientes para verificar a manutenção da estrutura do imóvel (os danos
no imóvel passariam a ser de responsabilidade do morador) e as condições da família.
Para cumprimento dos objetivos do programa, verifica-se a necessidade de uma
parceria institucional entre o Departamento de Habitação e o CRAS de referência do
cidadão, responsável pelo acompanhamento em relação ao trabalho e renda e
fortalecimento familiar, para restabelecimento da família enquanto provedor de suas
despesas.
Atualmente, nove famílias se beneficiam do aluguel social, gerando custos mensais
totais de R$ 5.500,00 para a Prefeitura; e cinco famílias se beneficiam do auxílio moradia,
com custos mensais totais de R$1.500,00.
No decorrer dos últimos cinco anos 38 famílias procuraram o programa, porém
não puderam ser atendidos.

4.18.3.2. Planta Popular
Implantada em 2004, a Planta Popular é voltada para famílias com renda familiar
de até três salários mínimos. Segundo o Departamento de habitação, a Planta Popular
deveria ser um Programa segundo a legislação, no entanto, hoje se trata de uma ação.
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A Prefeitura por meio da parceria com o Núcleo do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIFEV, em que os alunos do 4 e 5º ano

desenvolvem projetos

arquitetônicos personalizados das residências, respeitando a peculiaridade topográfica e
localização de cada terreno. O projeto é realizado com a participação das/os
beneficiárias/os, onde é exigida a presença do casal, garantindo a visão da mulher sobre
moradia, pois, para muitas delas a habitação é também seu local de trabalho.
O tamanho da planta não deve ultrapassar 70 (setenta) metros quadrados e o
terreno onde a casa será construída deve ser do beneficiário. Também fazem parte dos
critérios, não haver nenhuma construção no terreno e o proprietário não ter mais imóveis
em seu nome. O serviço da “Planta Popular” é gratuito e os interessados pagam apenas
o registro de responsabilidade técnica dos arquitetos. O beneficiado se responsabiliza
pela construção e a Prefeitura, através da equipe técnica do Departamento de Habitação,
supervisiona e acompanha a obra.
Sobre as etapas de execução, inicialmente a triagem é feita pela assistente social
do Departamento de Habitação que elabora um relatório informativo com a
documentação necessária, aonde é verificado o cumprimento de critérios de renda. Em
seguida, a profissional técnica de arquitetura faz uma busca interna na receita imobiliária
para verificar se a/o requerente possui outro imóvel em seu nome. Após isto é feita uma
visita ao terreno e a regularização deste, quando necessário. É a mesma profissional
arquiteta que responde pela direção da obra e que em muitos casos faz assessoria técnica
voluntária, pois a mão de obra construtiva na maioria das vezes não é qualificada. Parte
das visitas são realizadas voluntariamente aos finais de semana e uma vez na semana com
estagiários utilizando o veículo do Departamento de Habitação.
Além dos problemas relacionados às visitas técnicas, voluntárias e muitas vezes
precárias, destaca-se também os problemas referentes à execução das obras, que são
realizadas por sistema de autoconstrução ou mutirão na maioria dos casos.
Verifica-se que as famílias beneficiadas possuem muita dificuldade em adquirir os
materiais de construção e pagar mão de obra qualificada. Devido esse fato, a construção
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ocorre de forma intermitente, sem continuidade, existindo casos de famílias que por
estarem prestes a serem despejadas do aluguel, mesmo após cinco anos construindo são
obrigadas a se mudar para a casa inacabada.
De qualquer forma, mesmo frente essas dificuldades, a ação atendeu mais de 200
(duzentas) famílias desde seu início.

4.18.4. Projetos Institucionais
4.18.4.1. Projetos Paisagísticos
Para os projetos das praças, o departamento de Projetos Institucionais, avalia a
necessidade de previsão de bebedouros em praças e locais destinados ao público.
Outro fator considerado, foi a necessidade de manutenção e monitoramento
permanentes dos banheiros públicos. Atualmente não são previstas ou implantadas
placas orientativas para a preservação dos espaços públicos. O departamento avalia que
a implantação de placas com informações de orientação e conscientização, compõe como
estratégia para evitar o mau uso dos espaços públicos, dentre eles a depredação.
É possível constatar que as áreas institucionais existentes e dos novos loteamentos,
ficam abandonadas até que sejam destinadas a ocupação, o que gera transtornos para a
população do entorno, como descarte de lixo, mato alto, etc. O mesmo pode ser
verificado em relação aos sistemas de lazer, que em sua maioria, são previstos somente
plantios de árvores, sem nenhuma previsão de mobiliário urbano, equipamentos de lazer,
iluminação e paisagismo. Não há legislação municipal, com diretrizes para a implantação
e ocupação destes equipamentos.
No que se refere ao paisagismo das avenidas, verifica-se a existência de prática
comum da população, que é o plantio e manutenção de plantas e árvores nos canteiros
centrais. Em alguns casos, tal prática visa suprir a falta de arborização nas avenidas, em
outros casos relaciona-se simplesmente com o interesse da população em exercer seu
direito e contribuir com a manutenção do meio ambiente equilibrado. Nestes plantios, na
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sua grande maioria, são empregados elementos diversificados e que não obedecem a
uma composição paisagística. Não seria correto, simplesmente repreender tais práticas,
em especial nos casos de omissão do poder público em suas atribuições. No entanto, é
necessário qualificar os espaços públicos do município por meio do emprego de boas
técnicas de paisagismo, como a escolha adequada de espécies.

4.18.4.2. Projetos dos Equipamentos Urbanos e Comunitários
O departamento não possui levantamento das demandas de reforma, ampliação e
construção dos prédios públicos e infraestruturas do município. Geralmente a demanda
e planejamento é feito por cada secretaria e o departamento atua como prestador de
serviço atendendo às demandas relativas a elaboração dos projetos.
Para cada projeto, são feitos primeiramente o plano de necessidade e fluxograma,
definidos em conjunto com os responsáveis da secretaria demandante.
Antes de começar o estudo do projeto, o departamento solicita o levantamento
topográfico do local para o departamento de topografia e drenagem. Uma das
dificuldades relatadas é a elaboração dos levantamentos no prazo necessário a
elaboração dos projetos, em razão da grande demanda do setor responsável. O projeto
arquitetônico é desenvolvido e seus materiais detalhados em memorial descritivo,
posteriormente encaminhado para execução dos projetos estruturais, hidráulico, elétrico
e Projeto de Bombeiro. Após a elaboração, os projetos são encaminhados para a execução
da planilha orçamentária e aprovação nos órgãos competentes.
Conforme relatório da Secretaria de Administração, a prefeitura municipal, possui
87 edifícios públicos, destes 31 são destinados a equipamentos educacionais, 8 ao uso
recreativo. Conforme controle do departamento, dos 87 prédios públicos existentes
atualmente, XXX imóveis estão regularizados, XX em fase de regularização e XX ainda a
serem regularizados.
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Os novos prédios projetados já estão sendo elaborados com os projetos de
Bombeiro, no entanto, ainda existe uma grande demanda para elaboração de projetos
para aprovação e aquisição de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dos
prédios antigos. Segundo o departamento, a demanda é muito maior que a capacidade
atual, o que necessitaria um profissional especializado, como um engenheiro de
segurança.
Observa-se um esforço do departamento em padronizar os projetos, em especial
os da educação na forma de projetos modulares, visando dar maior rapidez e eficiência
para formalização de convênios e parcerias. Foi verificado também a necessidade de
padronização dos projetos de acordo com a tabela SINAPI, para atendimento às
exigências da Caixa Econômica Federal, maior agente financeiro atualmente. Outros
padrões são aceitos pelo banco, porém há obrigatoriedade de apresentação de três
orçamentos, que muitas vezes não são repassados pelos fornecedores, ocasionando
atrasos.
O departamento avalia que antes da implantação dos equipamentos públicos na
cidade, deveriam ser realizados estudos de demanda, dimensionamento da capacidade
financeira para o custeio da unidade e os deslocamentos da população a ser atendida
comparando-os com a possibilidade de ampliação da infraestrutura e pessoal de
unidades próximas existentes.
Para isto ser possível, é necessária a manutenção de um banco atualizado de dados
de demografia, densidade populacional, capazes de construir indicadores que subsidiarão
estes estudos e orientarão investimentos mais eficientes.
Conforme aponta o departamento, para maior agilidade na aprovação de projetos
perante a Vigilância em Saúde, é necessária além da disponibilização de cursos
preparatórios, palestras e treinamentos dos profissionais técnicos do setor, a contratação
de sanitaristas para a Vigilância em Saúde afim de melhor distribuir as funções, deixando
profissionais para aprovação de projetos institucionais e particulares e outro para as
vistorias in loco.
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4.18.5. Drenagem e Topografia
Para além das avaliações apresentadas no item 3.2.3 da análise da expansão do
perímetro urbano, o diagnóstico da drenagem urbana se restringirá ao mapeamento dos
pontos de alagamento (mapa anexo 65), uma vez que as contribuições do departamento
responsável foram insuficientes. Verifica-se que o departamento carece de uma
reestruturação em que se amplie a capacidade projetual de elaboração visando a
captação de recursos e ampliação do atendimento às demandas da drenagem apontadas
pelo plano de macrodrenagem.
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB- não avançou no diagnóstico,
porém trouxe uma série de diretrizes que devem ser incluídas neste plano diretor.
Verifica-se que é preciso combinar as ações da prefeitura com as previstas no PMSB,
como por exemplo a criação de um banco de projetos.

4.18.6. Questões Institucionais
4.18.6.1. Adequação às Competências
Para o Departamento de Aprovação de Projetos, existem divergências de nomes
de cargos com a função exercida, no entanto a principal divergência está nas atividades
correlatas a outras Secretarias, onde as atividades e competências se misturam,
sobrecarregando alguns setores, como por exemplo abertura de empresas e viabilidade,
fiscalização de posturas e fiscalização de obras.
É necessário a integração da abertura de empresas com os fiscais de posturas e
vigilância sanitária, que seja considerado e aplicado de forma ampla as normas de
acessibilidade para todas as empresas sem exceções, conforme definido em lei e normas.
Quanto ao Cadastro Físico, para a divisão falta incluir uma competência na Lei,
referente à atualização dos dados imobiliários no sistema (SAT).
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Já o Departamento de Projetos Institucionais, apesar de possuir a atribuição para
a elaboração dos projetos de infraestrutura, estes são realizados por outros
departamentos e secretarias. Os projetos de drenagem são realizados pelo departamento
de Topografia e Drenagem da Secretaria de Planejamento, que encaminha aos projetos
institucionais para elaboração da planilha orçamentária. Já os projetos de recape,
pavimentação, iluminação, elétrico, hidráulico são feitos pela Secretaria de Obras.

4.18.6.2. Instrumentos de Gestão
Do ponto de vista do Departamento de Aprovação de Projetos, falta instrumentos
de gestão bem definidos em várias áreas, sugerindo-se aqui a definição e criação de um
Plano estratégico de políticas de mobilidade e transporte urbano; Plano estratégico de
políticas habitacionais bem claras e definidas, a fim de sanar o déficit habitacional no
município. Acrescenta-se aqui a importância de análise sistemática da cidade como lugar
de oportunidades, lugar de identidade, analisando a ampla variedade de atores existentes
na cidade. É necessário o desenvolvimento estratégico de métodos de trabalho em rede
e em conjunto.
Segundo o Departamento de Aprovação de Projetos, para o desenvolvimento
eficiente é necessário a criação de uma política de planejamento urbano estratégico,
devendo ser considerado em sua elaboração:
1.

Organização;

2.

Diagnóstico (Atualização de dados constantemente através de tecnologia

disponível);
3.

Objetivo geral e linhas estratégicas.

4.

Redação dos planos (Projetos, prioridades e indicadores);

5.

Aprovação solene e firma do “pacto”;

6.

Implementação do plano.

7.

Monitoramento e evolução, observatório estratégico;
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8.

A revisão e atualização dos planos e pactos; de forma de garantir a

efetivação estratégica dos planos;

Outra questão destacada pelo Departamento de Aprovação de Projetos é a
inserção/atualização de sistema integrado aos módulos operacionais de cada Secretaria,
a fim de obter informações rápidas, otimizando os processos e diminuindo a burocracia.
Recomenda-se aqui:
1)

Definição do organograma de todas Secretarias, inclusive esta, incluindo

todas as etapas de acordo com cada processo que a mesma trata, com integração com
outras de forma clara e eficiente, identificando o tempo de cada trâmite, a fim de otimizar
o aproveitamento do tempo.
2)

Digitalização dos projetos, fichas, etc., ou seja, de todas as informações

constantes nesta Secretaria.
3)

Modernizar o sistema da Ouvidoria, com destinos específicos e as demandas

de obra por parte da prefeitura, posteriormente seus recursos, definindo de forma muito
clara as etapas através de sistema próprio, integração entre projeto, orçamento e obras,
juntamente com a disponibilização de recursos para este fim.
4)

Capacitação contínua dos servidores públicos a fim de melhorar os

conhecimentos técnicos específicos.

Quanto ao Departamento de Projetos Institucionais são feitos relatórios semanais
de acompanhamento da execução dos projetos. O município conta com plano de cargo
e carreira que não é aplicado, pois não existem instrumentos de avaliação e regulação do
desempenho. A não aplicação do plano de cargo e carreira resulta na desmotivação e
afeta o rendimento dos funcionários, que buscam complementação salarial exercendo
outras atividades.
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A última avaliação dos funcionários foi realizada em 2017, porém não acarretou
aumento de salários. Segundo relatado pelo departamento, outro fator de desmotivação,
pode ser pelo fato de os funcionários não receberem o piso salarial da categoria.

4.18.6.3. Quadro de Pessoal
Para o Departamento de Aprovação de Projetos, o quadro de funcionário está com
o seu quadro satisfatório (atualmente 5 analistas), possibilitando o cumprimento de
prazos e de demanda de projetos protocolados. Já na fiscalização e habite-se o ideal
seriam duas equipes com dois fiscais cada, ficando assim dois quadrantes para cada
equipe fiscalizar e vistoriar, sendo, portanto, necessário a contratação via concurso de
dois ficais de obras e a aquisição de mais um veículo.
Quanto ao atendimento ao público e serviços burocráticos é de extrema
importância a contratação de mais dois administrativo. Hoje a divisão tem passado a
responsabilidade destes serviços a menores aprendizes e estagiários, o que tem gerado,
por vezes, erros por falta de maturidade e experiência e, também, pelo fato da alta
rotatividade destes funcionários, por serem contratos curtos de 2 anos, gerando
constantes ensinamentos e exaustão ao setor.
Quanto à Divisão de Cadastro Físico, identificou-se a necessidade de mais
medidores (atualmente há 7), para maior agilidade no agendamento de vistorias e melhor
cobertura dos levantamentos. Também é necessário mais cadistas para atender a
demanda (também há 7). Além disso, atualmente não se exige que os medidores
conheçam AutoCAD.
Já o Departamento de Projetos Institucionais, no geral o número de funcionários é
suficiente, porém conforme relatado existe grande demanda para elaboração dos
projetos de bombeiros para aquisição dos AVCB, o que necessitaria a disponibilização de
mais um profissional.
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Verifica-se a necessidade de capacitações para os profissionais visando a formação
de especialistas em áreas específicas, como arquitetura educacional, arquitetura de saúde,
paisagismo, etc., bem como em cursos de programas e ferramentas atuais utilizados na
elaboração de projetos. Estas capacitações ajudariam o aprimoramento e agilidade do
serviço do departamento.

4.18.6.4. Estrutura administrativa
Segundo o Departamento de Aprovação de Projetos, as instalações prediais estão
precárias; e os equipamentos estão defasados em sua maioria.
Para a Divisão de Cadastro Físico, o espaço ocupado, também, é insuficiente diante
da demanda, e não comporta aumento no quadro de funcionários. Os computadores não
são adequados para tarefas pesadas, como manipulação e renderização de imagens
levantadas por drone, ou para utilização de mapas com muita informação.
Já o Departamento de Projetos Institucionais, conforme levantado pelo próprio
departamento, observa-se que parte dos equipamentos estão antigos, danificados ou
desatualizados. Não há impressoras em todas salas. Faltam programas específicos e mais
atualizados para modelagem de projetos.
Por vezes é necessário solicitar um veículo emprestado da Secretaria de Obras, pois
o veículo destinado ao uso do departamento se encontra em estado precário.

4.18.6.5. Parcerias
O departamento articula-se com outras secretarias e departamentos para
execução dos trabalhos, especialmente com a Secretaria de Obras e departamento de
Topografia e Drenagem.
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A alocação do departamento na estrutura física da Secretaria de Obras, aproximou
as equipes, facilitando as decisões quanto mudanças necessárias nos projetos
arquitetônicos e o acompanhamento da execução as obras.
Outra articulação institucional importante é realizada pelo Gestor Municipal de
Convênios (GMC), lotado na Secretaria de Obras, que mantém relação mais próxima com
o agente financeiro. Avalia-se a importância da participação dos técnicos do
departamento de projetos institucionais na articulação com a Caixa Econômica Federal
para adequar os projetos com maior eficiência às exigências.
O departamento não possui autonomia nas decisões quanto a utilização dos
recursos destinado às obras.
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5. LEITURA COMUNITÁRIA
A leitura comunitária teve dois momentos: (1) Seminários de Capacitação,
destinados, principalmente, ao Comitê de Delegados e CONCIDADE e (2) Oficinas
Comunitárias para toda população sempre estimulando, nessas também, o envolvimento
dos Delegados e dos Conselhos Municipais.
A capacitação objetivou o fornecimento de informações e conceitos relativos ao
planejamento urbano e ao ordenamento territorial, de modo a instrumentalizar os
delegados e os conselheiros para o processo de tomada de decisões relativas aos
conceitos e aos princípios preconizados pelo Estatuto da Cidade.
Assim, foram realizados 3 Seminários:-1º Seminário: O Plano Diretor e os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável; 2º Seminário: Caravana Cidade-Cidadania; 3º
Seminário: Instrumentos da Política Urbana. Para mais informações sobre o conteúdo e
participações, consultar o relatório de atividades disponível na página oficial da prefeitura
<http://www.votuporanga.sp.gov.br>).
Este capítulo apresenta o resultado do segundo momento, representado pelas
Oficinas Comunitárias, que foram realizadas ao longo do mês de agosto. Ao todo foram
realizadas 13 oficinas, como mostra o quadro 3, sendo 8 regionais (Centro, Norte, Sul,
Leste, Oeste, Vila Carvalho, Distrito de Simonsen e Zona Rural) e 5 temáticas (Agricultura
Familiar, Jovens, Pessoas com Deficiência, Idoso e Mulheres, Comunidade Negra e LGBTI).
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Quadro 3. Número de Participantes das Oficinas Comunitárias
Região Central – 05 de agosto

Vila Carvalho – 06 de agosto

Participantes: 15 pessoas

Participantes: 54 pessoas

Região Oeste – 13 de agosto

Região Leste – 15 de agosto

Participantes: 15 pessoas

Participantes: 21 pessoas

Região Norte – 17 agosto

Agricultura Familiar – 20 de agosto

Participantes: 25 pessoas

Participantes: 31 pessoas

Zona Rural – 20 de agosto

Distrito de Simonsen – 22 de agosto

Participantes: 10 pessoas

Participantes: 27 pessoas

Região Sul – 24 de agosto

Jovens – 26 de agosto

Participantes: 17 pessoas

Participantes: 45 pessoas

Pessoas com Deficiência – 27 de agosto

Idosos – 28 de agosto

Participantes: 58 pessoas

Participantes: 139 pessoas

Mulheres, Negros e LGBTI – 29 de agosto
Participantes: 45 pessoas

A divulgação foi realizada por meio de panfletos distribuídos aos conselhos
municipais, aos CRAS’s, nos eventos municipais; cartazes afixados nos equipamentos de
saúde, assistência social e educação; além de pontos estratégicos como CATI, Sindicatos,
setor de Protocolo e Atendimento da Prefeitura, Procon; bilhetes na agenda dos alunos
das escolas municipais; publicação da agenda na página oficial; redes sociais da
prefeitura; para o Comitê de Delegados( através de WhatsApp e e-mail); participação em
eventos como Fórum da Pessoa com Deficiência e Conferência dos Idosos com momento
de fala da Equipe PDP; participação em reuniões de conselhos municipais e afixação de
faixas das oficinas comunitária e temáticas no local de realização. Mais detalhes sobre o
material de divulgação, consultar o relatório de atividades disponível na página oficial da
prefeitura (http://www.votuporanga.sp.gov.br).
As oficinas foram estruturas utilizando ferramentas participativas como World Café
e mapeamento participativo a fim de identificar problemas e potencialidades de forma
coletiva. No World Café, os participantes são distribuídos em mesas nas quais o debate é
realizado através de perguntas norteadoras. Cada mesa aborda um aspecto ou tema
relacionado ao assunto trabalhado. O processo é organizado de forma que os
participantes circulem por todas as mesas fazendo emergir o conhecimento coletivo
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sobre a realidade do município. Desse modo, definiu-se cinco mesas de trabalho com as
seguintes dimensões: Desenvolvimento Social, Desenvolvimento da Cultura e Lazer,
Desenvolvimento

Econômico,

Desenvolvimento

Urbano

e

Desenvolvimento

Socioambiental (quadro 4). Os participantes puderam contribuir com todas as dimensões.
Quadro 4. Dimensões das Oficinas Comunitárias
Dimensão

Desenvolvimento Social

Desenvolvimento da Cultura e Lazer

Desenvolvimento Econômico

Desenvolvimento Urbano

Desenvolvimento Socioambiental

Políticas Públicas
Educação
Saúde
Assistência social
Segurança pública
Defesa civil
Cultura
Patrimônio histórico
Esporte e lazer
Trabalho, emprego, renda
Empreendedorismo
Comércio e serviços
Indústria
Turismo
Desenvolvimento Rural
Segurança Alimentar
Água
Esgoto
Drenagem
Pavimentação
Iluminação
Rede de comunicação/internet
Mobilidade
Habitação
Conflitos de usos
Sistemas de lazer e áreas verdes
Represa Municipal
Áreas de proteção
Horto florestal
Reservas urbanas
Arborização
Poluição ambiental
Resíduos sólidos (coleta e pontos de descarte irregular)
Recursos hídricos

Fonte: Autores

É Importante ressaltar que as oficinas temáticas de Pessoas com Deficiência e
Mulheres, Comunidade Negra e LGBTI não tiveram a mesa do Desenvolvimento
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Socioambiental por não estar relacionada à problemática específica desta parcela da
população.
Para as Oficinas Comunitárias de Agricultura Familiar e da Zona Rural foram
considerados os seguintes temas: Desenvolvimento Social, Zoneamento Rural,
Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura (estradas rurais, saneamento, energia
elétrica, acesso à telefonia e à internet) e Desenvolvimento Socioambiental, devido as
características rurais específicas.
Já na oficina dos Idosos os temas trabalhados foram: Saúde; Assistência Social,
Mobilidade e Desenvolvimento Econômico, tendo em conta as necessidades específicas
deste grupo. No entanto, foram registradas contribuições relativas às dimensões da
Cultura e Lazer e Socioambiental
Os dados obtidos nas oficinas foram sistematizados em tabelas do Excel e
mapeados por dimensão. Ao todo, foram 1303 contribuições, sendo 819 de problemas
apontados (63%) e 484 de propostas (37%). A dimensão que mais recebeu contribuições
foi a de Desenvolvimento Social com 342 contribuições (26,25%), seguida das dimensões
Desenvolvimento Econômico com 295 contribuições (22,64%), Desenvolvimento Urbano
com 291 contribuições (22,33%), Desenvolvimento da Cultura e Lazer com 209
contribuições (16,04%) e Desenvolvimento Socioambiental com 166 contribuições
(12,74%), conforme gráfico abaixo.
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Gráfico 33. Porcentagem de contribuições das oficinas comunitárias por dimensão

Fonte: Autores

Deste total, 731 contribuições (56,1%) foram demandas ou propostas locais
vinculadas a alguma região do município. A figura 186 demonstra a porcentagem de cada
dimensão por região.
A Região Norte foi a que teve mais contribuições vinculadas, sendo 158 no total,
sendo 35% delas referentes à Dimensão Urbana e 21% à Dimensão Social. As Regiões
Oeste, Leste, Sul e Vila Carvalho tiveram aproximadamente o mesmo número de
contribuições vinculadas, cerca de 95 cada. Nas Regiões Oeste, Sul e Vila Carvalho, a
maioria das contribuições foram em relação à Dimensão Urbana. Já na Região Leste,
predominou a temática Socioambiental.
Um total de 74 contribuições foram vinculadas à Região Rural do município,
predominando as temáticas Socioambiental e Econômica. Ao Distrito de Simonsen, foram
66 contribuições vinculadas, sendo 33% em relação à Dimensão Social. A Região Central
foi a que menos obteve contribuições vinculadas, 59 no total, sendo a maioria delas
ligadas às Dimensões Social e Urbana.
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Figura 186: Proporção de cada dimensão no total de contribuições vinculadas a cada região

Fonte: Autores
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Além das contribuições vinculas às regiões, os participantes também realizaram
propostas e apontaram problemas de abrangência municipal. Essas, não vinculam à um local
específico, representaram 43,9% do total. O gráfico abaixo apresenta a proporção de cada
Dimensão para as contribuições realizadas para o município como um todo.

Gráfico 34. Proporção de cada dimensão no total de contribuições para o município como
um todo.

Fonte: Autores

Nesta categoria, a Dimensão Social foi a que teve maior número de contribuições,
199 no total, seguida pelas Dimensão Econômica com 168. A Dimensão Socioambiental foi
a que menos recebeu contribuições, 55 no total.
As descrições que se seguem, organizadas por Dimensões, têm como objetivo o
reconhecimento participativo dos principais problemas, interesses e anseios da população
sobre o lugar onde vivem, ao mesmo tempo que permite a sensibilização e o envolvimento
dos participantes no processo contínuo de planejamento e tomada de decisão,
estabelecendo espaços de diálogo e interação que estimulam a reflexão coletiva e a
identificação conjunta de problemas e potencialidades.
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5.1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A dimensão “Desenvolvimento Social” aborda questões relacionadas à educação,
saúde, assistência social, segurança pública e defesa civil. Durante as oficinas, surgiu,
também, a questão dos espaços de convivência comunitária. O Mapa do Desenvolvimento
Social, anexo 67, mostra a síntese dos problemas e demandas discutidos durante as oficinas
comunitárias.

5.1.1. Educação
Na Região Central, foi relatado a falta de Unidade Escolar de Educação Infantil e a
disponibilidade de serviços no período de férias escolares. Outro ponto destacado foi o
relacionado ao alto fluxo de pessoas e veículos nos períodos de entrada e saída das escolas
públicas e particulares, ocasionando trânsito e risco de atropelamento.
Na Vila Carvalho foi destacado a falta de uma Unidade Escolar de Educação Infantil,
pois as mães ficam impedidas de trabalhar. Outra demanda foi a disponibilização de cursos
profissionalizantes realizados no local, devido à dificuldade de locomoção para a cidade.
Na Região Oeste, a demanda foi por Unidade Escolar de Ensino Fundamental I para
os loteamentos à oeste da Rodovia Péricles Belini (como por exemplo, Monte Verde, Belo
Horizonte I e II, Vida Nova III, Parque Residencial Ana Munhoz Alvarez, Boa Vista, Carobeiras).
Já nos loteamentos à leste da Rodovia a demanda foi por uma Unidade Escolar de Ensino
Médio, tendo em vista que a escola mais próxima é a Escola Estadual Prof.ª Uzenir Coelho
Zeitune. Outro aspecto levantado foi a inexistência de projetos de extensão nas escolas, que
trabalhem em conjunto com a família e incentivem cultura, lazer e música. Os participantes
relataram que antes havia aulas de música no CEM “Prof.ª Clary Brandão Bertoncini”. Outra
demanda levantada foi por curso profissionalizante visando a geração de renda.
Na Região Leste, a demanda foi por Equipamento de Educação, tanto infantil como
fundamental I, para os loteamentos à leste da Rodovia Euclides da Cunha, como Jardim
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Universitário e Cidade Jardim. Para os loteamentos à oeste da Rodovia Euclides da Cunha,
como Jardim Bom Clima, Jardim Alvorada e Vale do Sol, não houve demanda por
equipamentos de educação.
Na Região Norte, não houve demanda por equipamento de educação. O aspecto
abordado foi a questão das drogas nas Escolas Estaduais e da falta de capacitação dos
funcionários das escolas de educação infantil. Surgiu a proposta de incentivar as
universidades e as grandes fábricas a construírem creches para os alunos e funcionários,
principalmente em horário noturno. Outra questão observada foi a falta de agente de
trânsito no CEM “Prof.ª “Maria Martins e Lourenço”, localizada na Travessa Archanjo Joaquim
de Souza, 3200.
Não houve demanda por equipamento ou serviço de educação na Região Rural,
segundo os participantes, o transporte escolar atende, satisfatoriamente, a demanda.
No Distrito de Simonsen, a demanda é por vaga na Educação Infantil, principalmente
para os primeiros anos (0 a 3 anos). Os participantes relataram que o CEMEI “BENEDITA
ALVES DE OLIVEIRA” tem sala disponível precisando somente a contratação de profissionais
para esta faixa etária. Ainda expuseram que muitas mães, para poderem trabalhar, levam
seus filhos para a região central do município de Votuporanga ou tem que pagar cuidadoras,
esse fato afeta significativamente a sua renda familiar.
Outro ponto destacado foi em relação ao transporte escolar. No período da manhã,
os estudantes são transportados muito cedo e acabam encontrando a maioria das escolas
fechadas, ficando na rua até as escolas abrirem. Foi relatado a preocupação com a segurança
destas crianças. Além disso, foi proposto oferecimento do ensino médio e EJA, no período
noturno, no Distrito de Simonsen, para evitar que os estudantes viagem a noite.
Já na Região Sul, há demanda por equipamento de educação, desde o infantil até
médio, na porção leste da região (loteamentos Residencial Vilar II, Vilar III, Vivendas),
considerando que, nos últimos anos, houve expansão considerável sem nenhum
equipamento implantado. Para a porção oeste da região sul, nos loteamentos da Estação,
Jardim Palmeiras I, Jardim Palmeiras II, Vila Muniz e São João, área mais consolidada, a
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demanda foi pela realização de manutenções nas estruturas físicas dos equipamentos de
educação, como ventilação, condições sanitárias e ambientais.
Na Oficina Comunitária dos Jovens, as questões mais destacadas foram o transporte
escolar, as condições da infraestrutura das escolas, acessibilidade, falta de professores e falta
de projetos culturais.
No caso do transporte escolar, os alunos pontuaram que muitos precisam caminhar
cerca de 1 km até o ponto, o exemplo dado foi nos Loteamentos Vida Nova Votuporanga
III, Parque Residencial Anna Munhoz Alvarez, Belo Horizonte I e II, e que a localização dos
pontos deveria ser revista para evitar grandes trajetos de caminhada. Também relataram
que o horário do ônibus escolar, em algumas regiões, é ruim, pois os alunos acabam
chegando muito cedo para as aulas, muitas vezes tendo que aguardar na rua, até uma hora,
para então entrar na escola.
Em relação à infraestrutura, foram destacadas a falta de manutenção e reforma nas
escolas, acessibilidade para cadeirantes e deficientes audiovisuais e muitos pombos no
pátio. Reformas foram propostas nas escolas estaduais com instalação de ar condicionado,
lousa digital, sala multimídia, com computadores funcionando e wifi.
Outro ponto abordado foi o desanimo para estudar, causado pela falta de professores
e, muitas vezes, o substituto não é da matéria, prejudicando o ensino do conteúdo. Além
disso, há demora no material escolar, as apostilas do segundo semestre chegaram depois
das avaliações. Foi proposto que as aulas deveriam ser mais atrativas para não darem tanto
sono.
Outra questão apontada foi a falta de projetos culturais, como música e teatro,
antigamente tinha show de talentos, hoje não tem mais. Também, foi relatado que existe
um aumento do consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas dentro da escola e o aumento
da evasão escolar devido à gravidez das adolescentes.
Já na oficina de Pessoas com Deficiência, o destaque foi para a questão da inclusão
na escola. Os participantes expuseram que, hoje, poucas escolas municipais oferecem vagas
para portadores de necessidades especiais, existindo no município somente duas de ensino
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fundamental e que as escolas particulares têm resistência na disponibilização de vagas para
pessoas com deficiência. Além disso, a APAE é a única instituição que realiza educação
especializada para atender as necessidades educacionais de pessoas com deficiência. As
escolas que possuem vagas para este público não são totalmente inclusivas, basta ver que
os professores e os profissionais tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais não
estão qualificados ou não possuem habilidades extras para trabalharem com crianças
especiais, carência que vem desde a formação acadêmica destes profissionais.
Além disso, nenhuma escola possui intérprete de libras e braile, até mesmo nas
instituições de ensino técnico, profissionalizante e superior, o que dificulta a inclusão da
pessoa com deficiência audiovisual. No município, existem instituições com curso de libras,
no entanto, não há disponibilidade, caso alguma pessoa com deficiência queira cursar a
graduação, por exemplo. Foi relatado casos em que a família pagou o intérprete de libras,
demonstrando que a capacitação somente é para aqueles que possuem condições
financeiras para isto.
Outra questão abordada foi o transporte escolar adaptado, no caso específico da
APAE, o transporte disponibilizado não atende à demanda, pois é somente um ônibus e um
único motorista que atende aos alunos da APAE, caso o ônibus quebre ou o motorista esteja
impossibilitado de trabalhar, o que acontece com frequência, e no período de férias, os
alunos ficam sem transporte, pois muitos pais não têm condições de levar seus filhos na
APAE. Além disso, o cuidador do transporte escolar é remunerado pela instituição.
Desse modo, as propostas foram: ter funcionários habilitados para receber os alunos
com necessidades especiais, para que eles tenham possibilidade de escolher onde estudar;
implementar libras e braile nas escolas; e possibilidade de educação em casa.
Na oficina de Mulheres, Negro e LGBTI, a discussão ficou em torno da discriminação
e Bullying de forma geral. Houve relato de casos de jovens que pararam de frequentar a
escola por causa de discriminação e hoje fazem tratamento psicológico, chegando até
mesmo em internação em clínicas psiquiátricas. Algumas escolas não possuem acolhimento
e sensibilidade no trato dos casos. Faltam, nas escolas, programas ou ações integradas entre
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a educação, saúde e assistência social que trabalhem, dentro da sala de aula, questões como
respeito, empatia, aceitação ao diferente, auto reconhecimento, cidadania. Assim, as
propostas foram: programas dentro das escolas, fortalecendo os já existentes e criando essa
nova conectividade entre as secretarias; que esses programas se iniciem na educação
infantil; que a família seja integrada nestes programas; aulas de danças, música, teatro e
esportes dentro das escolas para estimular o contato, a convivência e assim, estabelecer o
respeito e a empatia.

5.1.2. Saúde
Na Região Central não houve demanda por equipamento de saúde, no entanto foi
relatado dificuldades em relação ao atendimento, devido ao grande fluxo de atendimento à
população de outras regiões. Segundo os participantes da Oficina Comunitária da Região
Central, nesta região existe serviço assistencial para pessoas dependentes de álcool
promovido pela Igreja Santa Luzia.
Na Vila Carvalho a demanda relacionada à saúde é reativação do posto de saúde para
atendimento médico e enfermaria. Todos os participantes da Oficinas Comunitária alegaram
que apesar do agente de saúde ir todos os dias para agendamento de consulta, não é de
sua competência realizar atendimento básico, como aferir a pressão ou verificar casos
simples de gripe e resfriado. Outros pontos destacados foram a falta de Agente de Saúde
da Família, demora no atendimento pelo SAMU e muitos casos de dengue.
Em relação à Região Oeste a demanda foi por Unidade de Saúde da Família para os
loteamentos localizados à oeste da Rodovia Péricles Belini. No entanto, entrou em
funcionamento, recentemente a USF “Dr. João Carlos Botelho de Miranda” que atenderá os
loteamentos Boa Vista, Carobeiras, Belo Horizonte I e II, Parque Residencial Anna Munhoz
Alvarez e Vida Nova Votuporanga III. Segundo os representantes da SESAU presentes na
reunião, a unidade está em fase de cadastramento da população, hoje, cerca de 3.800
pessoas já foram cadastradas. Foi relatado a dificuldade de contato com os moradores por
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causa da característica dos loteamentos, como dormitórios. Já foi constato pela USF que a
densidade populacional nestes loteamentos é de 6 a 7 pessoas por domicílio, sendo maior
que a média estabelecida pelo IBGE (2,9 pessoas por domicílio). Já à leste da Rodovia Péricles
Belini, a USF "Carmem Martins Maria Morettin" mudou-se, recentemente, para um prédio
com novas instalações na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791, o que melhorou o
atendimento, na perspectiva dos participantes da oficina.
Já a Região Leste houve demanda por equipamento de saúde para os loteamentos
Cidade Jardim e Cidade Universitária. Já nos loteamentos São Cosme e São Damião,
recentemente, o Consultório Municipal IX “Dr. Walter Eleutério Rodrigues” mudou-se para
o prédio ao lado e o antigo foi demolido, ficando o terreno vago utilizado, hoje, como
estacionamento. Desse modo, houve proposta de arborizar e colocar uma academia ao ar
livre para a utilização dos grupos de idosos atendidos pelo consultório, assim como pela
população do entorno. Nesta região os dois equipamentos de saúde possuem Unidade de
Saúde da Família – USF (Consultório Municipal I “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto" –
Jardim Marin e Consultório Municipal IX “Dr. Walter Eleutério Rodrigues” – São Cosme).
Na Região Norte o ponto destacado foi a falta de agente de saúde da família,
antigamente eles passavam em mais domicílios, com maior frequência e no período
noturno. Os representantes da Secretaria da Saúde presentes nas oficinas explicaram que
nesta região houve aumento no número de acumuladores, recicladores e ferro velho que
acomodam os resíduos incorretamente propenso ao crescimento de larvas do mosquito

aedes aegypt, e, portanto, os agentes de saúde da família ficam em função do Plano de
Contingência para combate à Dengue. Foi proposto de estender o horário dos agentes nas
unidades que possuem horário estendido de funcionamento, pois a maiorias das casas ficam
vazias durante o horário comercial porque as pessoas estão no trabalho.
Foi relatado que Consultório Municipal VIII - "Dr. Martiniano Salgado", apesar do
funcionamento recente, falta médico, não faz exames e falta remédio. Além disso, os
participantes relataram que existe grupo de acompanhamento uma vez por semana para
atendimento continuado para doenças crônicas, no entanto, reclamaram que no
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acompanhamento só é feito a renovação da receita sem atendimento médico para avaliar o
estado da doença; caso haja a necessidade de avaliação é preciso marcar consulta, sendo o
atendimento, geralmente, rápido. Foi relatado que deveria ser incentivado a participação da
sociedade nos conselhos de saúde local, pois estas questões poderiam ser trabalhadas pelo
conselho.
Outra demanda na Região Norte foi em relação ao Mini Hospital, os participantes
relataram que o atendimento é bom, mas o serviço deveria ser ampliado para casos de
exames de imagem como raio x e ultrassom, evitando o encaminhamento para o UPA ou
Santa Casa. Foi proposto a ampliação do prédio, até mesmo prédio com mais de um
pavimento, para adequar a estrutura física aos serviços oferecidos. Também foi relato a má
sinalização do Banco de Sangue.
Como a região norte localiza-se a UNIFEV e o IFSP foi colocado em debate o aumento
de casos de depressão infantil e em jovens e foi proposto que as unidades de saúde e as
instituições de ensino desenvolvessem programas de atendimento especial contra a
depressão e treinamento para que os professores e funcionários que convivem com eles
possam identificar casos de forma mais precoce, evitando, assim, casos extremos como
suicídio.
Por fim, foi proposto uma linha de ônibus da saúde, com acessibilidade, baseado na
experiência de Maringá, que percorre todos as unidades de saúde e instituições correlatas
como laboratório e clínicas.
Já na Região Rural, os participantes da oficina declararam utilizar o UPA e os
equipamentos de saúde localizados em Simonsen, Pozzobon e Vila América, geralmente o
atendimento é rápido e o agendamento de exames por volta de 1 a 3 meses. No entanto,
quando precisam chamar o SAMU existe demora pela dificuldade de localizar os sítios,
destacando a necessidade de estruturar um sistema de identificação como por exemplo o
CEP Rural, esta dificuldade também acontece no caso de chamada policial e bombeiro. No
Barreiro estes atendimentos são mais rápidos pois os sítios possuem identificação mais clara.
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Outra questão abordada foi o aumento no número de escorpiões nas residências, o
que aumentou os acidentes com esse animal.
No Distrito de Simonsen, o principal ponto discutido foi a falta de agente de saúde
da família e de algumas especialidades médicas, principalmente pediatra e ginecologista. O
pediatra, por exemplo, atende uma vez por semana, meio período. Além disso, foi relatado
muitos casos de dengue.
Na Região Sul, também, houve demanda por Agente de Saúde da Família, foi
observado que muitas áreas estão descobertas pelo programa. Nesta região, ocorre a
mesma coisa que na Região Norte, possui muitos lugares com acumuladores ou recicladores
que acomodam os resíduos de maneira não apropriada, tornando o lugar propício para
proliferação do mosquito aedes aegypt, ficando os agentes em função do combate contra
dengue. Outro problema são construções abandonadas e muitos pontos de descarte
irregular que acabam tornando-se focos de proliferação de vetores causadores de doença
(como mosquitos e ratos) e animais peçonhentos. Assim, foi proposto ampliar a contratação
de agentes comunitários de saúde, visando a prevenção.
Outro ponto observado foi o atendimento da UPA, que geralmente, é de qualidade e
organizado. No entanto, a demanda foi por criação de outras unidades de UPA no município
para diminuir o fluxo de atendimento nesta unidade; atendimento que otimize os
procedimentos de emergência e urgência; e médicos com experiência.
Também houve observação quanto aos exames realizados no Laboratório Municipal
que são perdidos e necessitam serem refeitos, gerando novos custos. Assim foi proposto
melhora na gestão dos recursos financeiros e dos contratos de terceirizados.
Outra questão apontada foi a alta rotatividade dos funcionários nas Unidades de
Saúde por serem terceirizados. Foi proposto estruturação de equipe própria da prefeitura
para estabelecimento de vínculo e ações continuadas.
Para os Jovens, o atendimento nas unidades de saúde é demorado e de qualidade
ruim. Foi relatado a morte de um colega por erro médico na Santa Casa e outro caso que a
pessoa ficou com o braço quebrado somente com faixa, pois não tinha ortopedista no UPA,

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

791

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

recebendo tratamento adequado depois de 3 dias. A maioria dos participantes da oficina
declararam frequentar a Santa Casa, AME, UPA e Unidades de Saúde como USF “Dr. João
Carlos Botelho de Miranda”, Consultório Municipal IV "Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros"
– Vila América, Consultório Municipal X - "Dr. Jamilo Elias Zeitune", Consultório Municipal VI
“Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior” – Cecap II e Policlínica Municipal "Dr. Alberto Carlos
Pesciotto".
Na Oficina dos Idosos a discussão também foi em torno da demora no agendamento
de consulta nos Consultórios Municipais e, principalmente, na realização de exames pelo
AME. Quando precisa ser encaminhado para especialidades, como geriatria, a demora é
ainda maior e muitas vezes fica sem o encaminhamento. Assim as propostas foram:
aumentar o número de médicos, equipamentos e enfermeiros especializados; ter
profissionais da saúde nos Centros de Convivência do Idoso – CCIs, para facilitar o
atendimento e diminuir a espera; aumentar a Unidade do AME, tendo em vista que atende
os outros municípios da região; implantar programa corujão de exames.
Houve observação quanto ao horário de funcionamento das unidades de saúde,
algumas funcionam somente até as 17h00, portanto, o horário de quem trabalha não é
compatível com o horário de atendimento e há dificuldade de conseguir atestado quando
necessário, pois muitas empresas não aceitam atestados de particulares. Foi proposto o
estabelecimento de horários de atendimento alternativos para os trabalhadores ou ampliar
o horário de atendimento das unidades de saúde.
Outro ponto levantado foi que tem somente dois CAPS para cidade inteira e não tem
profissional específico (psiquiatria e psicologia). O atendimento de psicólogos e
fisioterapeutas acontecem apenas no AME. Foi sugerido descentralizar estes tipos de
atendimento, oferecendo nos loteamentos serviços de fisioterapia, psicologia, psiquiatria e
terapeutas ocupacionais. Foi exposto, ainda, falta de especialistas no AME e UBS como
oncologia, cardiologia, otorrinolaringologia, oftalmologista e dentistas.
Foi destacado, também, a falta de remédios nos postinhos e nas farmácias de alto
custo, que muitas vezes não aceitam a receita do posto de saúde. Propuseram aumento no
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orçamento para compra de remédio e melhor planejamento para licitação dos
medicamentos.
Na oficina dos idosos, como em outras oficinas, também houve demanda por agente
de saúde de família pois existe muitas áreas descobertas. Surgiu a proposta de fortalecer a
Estratégia de Saúde da Família, planejar e contratar mais agentes para cobrirem essas áreas
Outra questão é que muitos idosos tem dificuldade de locomoção, os lugares
distantes, transporte público insuficiente e falta de atendimento médico em casa, inclusive
coleta de exames. As propostas foram contratação de novas equipes de profissionais e
atendimento domiciliar mais efetivo e contínuo (equipe mínima incluindo o geriatra e
profissional de gerontologia) e um Programa de Geriatria Preventiva.
Por fim, os participantes expuseram que em Simonsen e nos loteamentos São Cosme
e São Damião falta pronto atendimento, ambulância fixa e profissionais para o público
adulto e infantil. Foi proposto a construção de Mini Hospital em Simonsen com atendimento
24 horas, com profissionais especializados e Ambulância fixa.
Já na Oficina de Pessoas com Deficiência, os participantes declararam que os
equipamentos de saúde não atendem à demanda para deficientes especiais. Falta
capacitação dos profissionais para saber receber uma pessoa com deficiência e realizar o
encaminhamento adequado. O atendimento à pessoa com deficiência no UPA é de
qualidade, no entanto, a demanda por algumas especialidades é muito grande como
neurologista, psiquiatria, odontologia especializada e terapia ocupacional e faltam
profissionais no município para atender tal demanda, sendo, muitas vezes, a pessoa
encaminhada para São José do Rio Preto ou Araçatuba para atendimento. Outros pontos
levantados foram a insuficiência de agentes de saúde comunitários, já mencionado em
outras oficinas, e a falta de medicamente e fraldas nas unidades de saúde.
Na oficina de Mulheres, Negro e LGBTI, a demanda foi por um Centro de Referência
que trataria não só parte física, com profissionais habilitados e especializados em
tratamentos relacionados à saúde da mulher e transsexuais, mas também, ofereceria
tratamento e acompanhamento psicológico em casos de violência e abuso sexual. Também,
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foi apontando que as unidades de saúde não têm profissionais preparados para receber o
transsexual, dando o encaminhamento e tratamento correto. As lésbicas, também, não
possuem atendimento ginecológico adequado. Outra proposta seria as unidades de saúde
terem, em pelo menos dois da semana, este atendimento especializado, na impossibilidade
de um Centro.
Nesta oficina também apareceu a demanda por agente de saúde comunitário. Cabe
destacar que este problema foi levantado em 8 oficinas das 13 realizadas, tornando-o uma
prioridade para a política de saúde.

5.1.3. Assistência Social
Durante as Oficinas Comunitárias da Região Central foi relatado a falta de
conhecimento ou entendimento, por parte da população, sobre os equipamentos e serviços
da Assistência Social.
A Vila Carvalho é atendida pelo CRAS Sul tem acompanhamento do psicólogo e
quando tem evento há transporte. No entanto ainda falta profissional da assistência social
e mais um psicólogo. Ampliar o atendimento pelo psicólogo por meio da visita de mais um
profissional e acompanhamento por um profissional da assistência social.
Na Região Oeste os participantes destacaram que a população que vive à leste da
Rodovia Péricles Berrini está envelhecendo e a maioria delas está com dificuldade de renda,
portanto, há a necessidade de planejar equipamentos que atendam esta população idosa,
como um Centro de Convivência do Idoso – CCI ou atividades como aulas de alongamento
e hidroginástica.
Já na Região Norte destacou as condições e a localidade do CRAS Norte, que possui
acesso difícil e estrutura do prédio precária. Tendo em vista o tamanho da população da
região, foi proposto a mudança de local do CRAS Norte para as proximidades do MiniHospital em algum prédio com estrutura mais ampla.
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Outro ponto importante abordado foi o fato que a população está envelhecendo e
sem qualidade de vida, aumentando o número de idosos acamados no município, desse
modo, requer atenção à política do idoso e de prevenção às doenças do envelhecimento.
Assim, foi registrado demanda por: CCI na região do Parque das Nações, considerando que
cerca de 40% da população local é de idosos que moram sozinhos; ampliação de vagas no
Centro Dia do Idoso – CDI e ampliação deste equipamento para as outras regiões do
município;
O Distrito de Simonsen é atendido pelo CRAS Leste, que utiliza instalações do Centro
Social de Votuporanga – CSV, para alguns atendimentos e atividades. A demanda foi por
um CRAS no Distrito de Simonsen e foi proposto a utilização do prédio ao lado do posto de
saúde para esse fim. Da mesma forma o CSV precisa de uma estrutura maior para atender
os jovens da mesma forma e com a mesma qualidade da Unidade do Centro, pois a Unidade
de Simonsen não possui sala multimídia.
Na Região Sul, em relação à assistência social, foi relatado as más condições de
infraestruturas dos equipamentos no município como um todo e o número de funcionários
insuficientes para atender a demanda. Assim, foi proposto maior atenção à manutenção e
instalações dos equipamentos da assistência social e contratação de recursos humanos.
Quanto aos Jovens a maioria não tem conhecimento dos equipamentos e nem dos
serviços realizados pela assistência social, assim como, sobre o serviço de acolhimento.
Desse modo, surgiu a necessidade de maior divulgação e esclarecimento sobre estes
serviços tanto nas escolas como para a população em geral.
Nas oficinas dos Idosos surgiram muitas demandas em relação à assistência social,
foram desde as estruturas dos equipamentos, localização e problemas de transporte até a
falta de profissionais, atividades e vagas oferecidas.
Quanto a infraestrutura dos equipamentos, a maioria das unidades dos CRAS e CCI
estão com equipamentos faltando, quebrados ou sucateados (bebedouro, ventilador, ar
condicionado, etc.). Por exemplo o CCI “Francisco Pignatari” precisa de reforma no prédio,
na piscina, na quadra e renovação dos equipamentos de som. No CRAS Norte falta
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infraestrutura, o prédio é pequeno para o tamanho da população atendida, assim como no
CRAS Leste que foi instalado numa antiga escola e precisa de reforma para adequar as
instalações ao serviço prestado. As propostas foram: uma manutenção contínua nas
estruturas dos CRAS e CCI, prever flexibilidades de horários para as atividades; destinar
recursos para conserto, compra e troca de equipamentos; reformar e ampliar o CRAS Norte
e o CRAS Leste, aumentando o número de salas.
Outro problema apontado foi a localização dos CRAS e CCI, são de difícil acesso e na
maioria deles os pontos de transporte público são distantes e muitos tem que pegar de 2 a
3 linhas, além disso no Distrito de Simonsen não tem transporte público nos horários das
atividades. Muitos vão de taxi para o CCI. Foi relatado ainda que falta transporte para os
eventos intermunicipais. Foi sugerido: linha específica que atendesse os CRAS, CCI e CDI
com pontos perto; criação de mais CCI, pelo menos um em cada região, dividindo os grupos
por loteamentos, conforme o endereço; e disponibilização de transporte público para os
idosos chegarem no CCI.
Em relação a falta de atividades e profissionais foi relatado a falta de um educador
físico para ministrar aulas de forma adequada como hidroginástica e pilates. Além disso,
faltam atividades como crochê, bordado, pintura, viagens, bailes, festivais de dança e
culinária. Foi proposto a contratação de uma equipe mínima (prevista na NOBRH) para
atuarem nos CCI´s, sendo uma equipe para cada equipamento, permitindo, assim, que essas
atividades sejam oferecidas.
Em relação às vagas oferecidas a referência foi ao CDI e instituições de longa
permanência para os idosos, incluindo aqueles com comprometimento psíquico e
neurológico. Foi proposto a ampliação de CDI, pelo menos um em cada região, e a
ampliação de equipamentos de longa permanência para idosos.
Por fim, foi observado que no Conselho da Pessoa Idosa não há representantes da
comunidade idosa e, portanto, é necessário o estímulo à participação.
Nas oficinas da Pessoa com Deficiência, também, foi colocado as condições dos CRAS
com infraestrutura insuficiente em relação aos serviços oferecidos. Também foi relatado
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dificuldades na consecução de benefícios, devido à burocracia e demora no atendimento.
Outra questão foi a falta de política para o idoso com deficiência e a proposta de
implementação de uma Vila Inclusiva, com residências com estrutura adaptadas, sistemas
de lazer e equipamentos de saúde acessíveis.
Nas oficinas das Mulheres, Negro e LGBTI, a maioria alegou desconhecer os
equipamentos e serviços realizados pela assistência social, principalmente, o trabalho
realizado pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM.
Não houve demanda por equipamento ou serviço de assistência social nas Regiões
Leste, Agricultura Familiar e Rural.

5.1.4. Segurança Pública
A Região Central concentra a maioria das delegacias, inclusive o 1º DP que registra
boletim de ocorrência para toda a cidade. Em todas as regiões foi relatado a dificuldade de
registrar B.O. devido à distância, principalmente, no período noturno. Outro ponto relatado
foi a sensação de insegurança para caminhar nas praças do centro e no seu entorno, devido
aos banheiros públicos precários, concentração de moradores de rua e iluminação pública
insuficiente.
Para a Vila Carvalho o local seria mais seguro se houvesse ronda policial que inibiria
pequenas ocorrências, tendo em vista que a polícia só aparece quando é chamada e a
ligação vai para uma central em São José do Rio Preto, o que demora ainda mais o
atendimento das ocorrências.
Na Região Oeste foi destacada a necessidade de base policial nos loteamentos à
oeste da Rodovia Péricles Berrini, tendo em vista que são loteamentos recentes mais
afastados do centro e com alto densidade populacional.
Na Região Leste a demanda por segurança concentrou no Cidade Jardim, no qual
foram relatados muitos casos de roubo às residências e falta de policiamento. Os moradores
do loteamento aderiram ao Programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar, no entanto, foi
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proposto a instalação de um Batalhão da Polícia Militar na Avenida Francisco de Vilar Horta
que atenderia a região como todo. Outro ponto levantado na oficina foi o fato de a lei
federal permitir que bens apreendidos de origem ilícita sejam alocados para o município,
assim a proposta é a criação de mecanismo para que o dinheiro apreendido pela polícia seja
revertido para segurança pública.
Quanto a Região Norte foi relato muitos casos de furto a pedestre, principalmente na
Rua Horácio dos Santos e na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, independente da hora.
Outro ponto destacado é que muitas ruas têm pouca iluminação, principalmente em torno
das escolas, o que aumenta a sensação de insegurança ao caminhar a noite por essas ruas,
como é o caso do Propovo.
Também foi ressaltado, pelos participantes, dois pontos importantes em relação à
segurança: Cracolândia na Rua Rio Araguaia, que funciona como ponto de drogas,
prostituição e moradias provisórias de usuários, inclusive dificultando na venda de casas e
lotes próximos ao local; e um barracão da prefeitura ao lado do Consultório Municipal III “Dr
Joel Pereira dos Santos” (Posto Colinas) que virou ponto de venda e consumo drogas, além
de foco de escorpiões e mosquitos da dengue. Desse modo, propuseram a revitalização da
Rua Rio Araguaia e Revitalização do Barracão, tendo em vista ser um espaço público que
pode ser utilizado como Escola Técnica ou Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS.
Outra questão é que a Delegacia da região não fica aberta no período noturno e
quando a polícia é chamada, a espera é mais de 1 hora porque a ligação vai para uma central
em rio preto e muitas vezes a orientação é para procurar um plantão para registrar o B.O.,
ao invés de encaminhar uma viatura no local. Também houve relato de furto e invasão para
consumo de droga nas unidades de saúde.
Outra questão abordada foi em relação aos incêndios na zona rural e nos municípios
vizinhos e o fato dos bombeiros de Votuporanga atenderem aos 14 municípios da região
de governo, muitas vezes não conseguindo atender à demanda. Desse modo, foi proposto
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ter capacitação e treinamento para criação da brigada civil de incêndio e pontos de água
para abastecimento dos caminhões.
Na Região Rural foi relatado muitos casos de roubo de criação (gado, porco e
galinha), trator, bomba de poço, residência, além da demora da polícia no atendimento,
tendo em conta o mesmo relato da Região Norte e da Vila Carvalho, de que a ligação vai
para uma central em São José do Rio Preto, somado ao fato da dificuldade de localização, o
que acaba dificultando na recuperação do que foi roubado e na identificação dos ladrões.
Foi proposto uma ronda policial rural, além do monitoramento da polícia ambiental,
algumas vezes na semana no período noturno.
No Distrito de Simonsen, os participantes alegaram que não existe segurança e em
alguns casos é até pior chamar a polícia, assim, os moradores têm uma rede de contato que
um avisa ao outro em caso de algum movimento estranho. Foi proposto a regulamentação
da Guarda Municipal ou uma Base Móvel da Polícia Militar, ter ronda policial, principalmente
no período noturno e ter mais atividades para que as crianças e os jovens não fiquem
ociosos e acabem enveredando para o crime ou para as drogas.
Na Região Sul o problema apontado foi a questão das drogas, tanto o comércio
quanto uso, e o envolvimento de crianças e adolescentes nessas atividades. Deveria ter uma
atenção maior à segurança pública, surgindo como propostas a criação de base regional de
guarda municipal comunitária; ampliação de conjuntos habitacionais; projetos preventivos
educacionais, esportivos, culturais, de saúde e de assistência social; ações em rede da saúde,
educação e assistência social. Também foi relatado como problema de segurança e
vulnerabilidade social a existência de pontos de prostituição próximos à Casa da Criança e
ao Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” e prostituição de menores nos
loteamentos próximos a Avenida Francisco Conde Matarazzo.
Em relação aos Jovens, a maioria tem sensação de insegurança em vários pontos da
cidade, tanto para circular nas vias públicas quanto no interior das residências. Foi relatado
casos de assédio sexual, estupro e roubos de celular, de bicicleta e de residência. Os casos
de roubo foram destacados nos loteamentos Boa Vista, Paineiras, Propovo, São João, Santa
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Luzia e São Remo. Já os casos de assédio sexual e estupro os locais apontados foram mais
no centro, perto da escola na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos. Foi proposto ronda
policial pela cidade, principalmente no período noturno.
Na oficina da Pessoa com Deficiência foi colocado a falta de ronda policial, segurança
em locais como os hospitais e iluminação.
Já na oficina das Mulheres, Negro e LGBTI foram ressaltados os locais com casos de
assédio, atendimento policial, pontos de prostituição, roubo e consumo de drogas
relacionados aos locais com iluminação insuficientes.
Os casos de assédio relatados ocorreram, principalmente, na rua, nos períodos da
manhã e da noite, na Região da Santa Casa, Parque da Cultura, Avenida Conde Francisco
Matarazzo, Centro, Passarela próxima à Unifev (Campus Norte) - alunos preferem atravessar
a rodovia ao invés de passar pela passarela - e no transporte público, ressaltando casos de
assédio até mesmo por policiais. Além disso, foi destacado a má conduta da polícia nestes
casos: demora e despreparo policial; falta de interesse no atendimento; e muitas vezes a
polícia não atende às chamadas solicitadas por mulheres, negando-se a ir ao local ou a
registrar Boletim de Ocorrências, pois não confiam no depoimento da vítima e não
investigam o assediador. Outro ponto em relação à polícia foi sobre o funcionamento da
Delegacia da Mulher, pois o Boletim de Ocorrência só é registrado em horário comercial.
Sugeriram, então, 24 horas de policiamento, principalmente nos pontos de concentração de
pessoas (atividade delegada); melhorar o treinamento dos policiais; educação nas escolas
para as crianças já aprenderem a identificar e se defenderem do assédio desde a infância
por meio de uma rede da Secretaria de Educação com a Assistência Social (CREAS e CRAM);
e maior divulgação sobre a violência contra mulher, precisamos falar sobre isso, porque
muitas acabam não denunciando os assediadores.
Em relação à prostituição, foram destacados alguns pontos da cidade que precisam
de atenção, principalmente na exploração sexual de menores, na Avenida da Saudade e
República do Líbano (região da Casa da Criança, Cemitério e Velório), Avenida Conde
Francisco Matarazzo, Avenida Prestes Maia, Avenida Francisco Bueno Baeza, Rodovia Fábio
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Cavalari, Rodovia Péricles Belini (embaixo da linha do trem) e entrada da Vila Carvalho. Foi
proposto ter ação específica da Assistência Social para o combate da prostituição,
principalmente infantil.
Já em relação à falta de segurança nos locais com iluminação insuficientes e casos de
roubo e droga foram apontadas as seguintes considerações: a região central (Praça da
Matriz, Concha Acústica e Avenida Amazonas), no período noturno, é considerado o lugar
mais perigoso da cidade porque o local é escuro e tem muito usuários de droga que acabam
praticando roubo, até mesmo casos de estupro e tentativa de sequestro já foram registrados
no local; na Praça “Martinho Nunes Pereira”, conhecida com Praça do Tobogã, também tem
pouca iluminação ficando propício à venda e consumo de drogas e, consequentemente, à
casos de roubos, o mesmo problema acontece na Praça Nozomo Abe, na Avenida 9 de Julho,
próximo à Câmara Municipal e ao Centro Dia do Idoso; pedestres são assaltados a qualquer
hora do dia, na região do IFSP, na Rua Horácio dos Santos e na Avenida Jerônimo Figueira
da Costa (também foi relatado na oficina da região norte), neste locais a iluminação pública
também é insuficiente, o mesmo problema acontece nas Avenidas Mário Pozzobon e Emílio
Arroyo Hernandes, Avenida Pansani próximo ao Condomínio Athena, assim como, em ruas
de loteamentos periféricos; consumo de drogas, por adolescentes, na Rua Venezuela.
Desse modo, foram sugeridas as seguintes propostas: melhor iluminação na cidade
como todo e alguns pontos com sensores de presença que iluminam mais na presença de
pessoas; policiamento (ronda policial) nestes locais; proibir os nichos de leitura de água e
energia grandes para o lado externo das residências, pois servem de esconderijos para os
ladrões abordarem os pedestres; base fixa da polícia na Concha Acústica; Projeto para
crianças de 7 a 15 anos alertando sobre os perigos com o envolvimento com o tráfico de
drogas;
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5.1.5. Defesa Civil
Na Vila Carvalho em relação à defesa civil foi destacado o problema de enchente no
final das ruas projetadas 1 e 3, nos quais os moradores relataram que a água invade as casas
e não há possibilidade de sair de casa. Além disso foi relato a existência de uma casa
construída em cima de uma nascente e quando chove a casa enche de água.
Não foi relatado demandas relacionadas à defesa Civil nas outras oficinas.

5.1.6. Outros temas
Demanda por Centro de Convivência Comunitários Multiuso ou Centros
Comunitários, para palestra, eventos, cursos, aulas para todas as idades foi demanda da Vila
Carvalho, Região Norte e Distrito de Simonsen.
Na Região Leste foi ressaltado que é uma região com potencial de expansão nos
próximos anos, tendo em vista o grande número de lotes vagos, futuras instalações do Paço
Municipal e grandes empreendimentos privados instalados recentemente e, portanto, é
importante prever instrumentos urbanísticos que organize a ocupação em função das
características ambientais e suas influências na represa municipal, assim como,
equipamentos públicos.
No Distrito de Simonsen os participantes expuseram que existe muitas casas e
prédios abandonados (como o prédio da antiga creche e o centro comunitário), além da
falta de manutenção do campo de futebol (grama alto e sem iluminação) e estes acabam
sendo utilizados por usuários de drogas que na sua maioria não são moradores do Distrito.
Um fato importante a ser destacado foi que a maioria dos Jovens que participaram
da oficina declararam o desejo de não continuar a morar no município, muitos querem fazer
o ensino superior e desenvolver a vida profissional em outras cidades, por não verem
oportunidade de trabalho relacionado as áreas como gastronomia, produção musical,
cinema, medicina e veterinária ou por quererem morar em cidades maiores ou no exterior.
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5.2. DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E LAZER
A dimensão “Desenvolvimento da Cultura e Lazer” aborda questões relacionadas à
cultura, esporte, áreas de lazer, como praças e academias ao ar livre, e patrimônio históricocultural. O Mapa do Desenvolvimento da Cultura e Lazer, anexo 68, mostra a síntese dos
problemas e demandas discutidos durante as oficinas comunitárias.

5.2.1. Cultura
Na Região Central a discussão sobre cultura ficou em torno da divulgação dos
eventos culturais que não chega em toda a população, assim, foi proposto ter um painel
eletrônico que passaria a agenda cultural, na Avenida Amazônia na altura da Praça da Matriz
e Concha Acústica, onde o fluxo de pessoas, tanto a pé quanto de veículos é grande.
Na Vila Carvalho, não tem equipamento de cultura, assim a demanda foi pela
reativação da biblioteca e organização dos livros que estão na paróquia e disponibilizar um
funcionário responsável por coordenar as atividades. Também houve demando por
incentivos à eventos culturas na Vila, principalmente, a festa junina.
Como na Vila, a Região Oeste, também não tem equipamento de cultura. Os
participantes citaram um estudo realizado pelo SENAC que entrevistou 300 famílias desta
região, e apenas 3% da população afirmou frequentar eventos culturais.
A Região Leste é onde concentra alguns equipamentos culturais, como o Centro de
Informações Culturais e Turísticas (Parque da Cultura, Biblioteca Municipal, Museu
Municipal, entre outros) e o Centro de Convenção "Jornalista Nelson Camargo". No entanto,
os participantes afirmaram que falta informação sobre os eventos que acontecem nestes
equipamentos, somente mídia eletrônica não é suficiente. Assim surgiram as seguintes
propostas: ter totens ou painéis digitais em pontos estratégicos da cidade, como o centro e
o próprio Parque da Cultura, para passar a agenda da cidade, além de informativos na rádio,
jornais e fazer parcerias com a mídia televisiva; e a implantação de minicursos e atividades
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culturais com turmas abertas e diárias no Centro de Informações Culturais e Turísticas, como
acontece no SESC.
Na Região Norte localiza-se a Arena Plínio Marin e o Ginásio Mario Covas, a demanda
foi otimizar o uso destes dois equipamentos com atividades e eventos culturais, como por
exemplo realização de Apresentações Culturais e utilização das salas para oficinas artísticas,
bordados e artesanatos. Também foi mencionada a Praça “Martinho Nunes Pereira”,
conhecida com Praça do Tobogã, que possui um coliseu, que precisa ser reformado, no qual
poderia ser incentivado eventos culturais. Outra proposta foi a realização de parceria da
SECULT e o IFSP para realização de atividades no instituto como sarau, cursos e
apresentações. Por fim foi proposto, também, melhor acesso pela rodovia ao Centro de
Eventos Helder Henrique Galera e ter mais eventos para a população neste espaço.
Já no Distrito de Simonsen, os participantes expuseram que, além de não ter
equipamento de cultura, nenhuma atividade é oferecida. Antigamente tinha aulas de música
na escola, hoje não são mais oferecidas. Portanto, a demanda foi por aulas de arte (música,
teatro e dança), pintura, crochê entre outros, tanto para as crianças como para os adultos e
idosos.
Na Região Sul, os participantes, também, destacaram locais que poderia serem mais
utilizados para eventos culturais como a Estação e o prédio do Ecotudo Sul, além de maior
oferta de cursos de artes, música, teatro, dança, artesanato e culinário na região. Surgiram
como propostas: transformar em centro cultural a Estação ou o prédio da Matarazzo
(Ecotudo) ou Fábrica da Seda Fill; fazer levantamento das obras do Deco D’Antônio e
destiná-las à local adequado para visitação; incentivar a criação de entidades culturais para
acessarem recursos de fundos para promoção da cultura; cursos de gestão cultural e
captação de recursos para cultura; reativar o MOVA (movimento dos artistas independentes
que ocupava os espaços da cidade com eventos cultura e arte); criar cultura de participação
e cidadania, alinhando programas de educação cidadã aos projetos políticos-pedagógicos
das escolas; e uma linha de ônibus, pelo menos no final de semana, para o Parque da Cultura.
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Na oficina dos Jovens, os participantes alegaram não participar mais das atividades
oferecidas no Centro de Informações Culturais e Turísticas e não frequentar mais o Parque
da Cultura devido à distância e a dificuldade de transporte público, além de não saberem
de muitos eventos que acontecem por falha na divulgação. Desse modo, foi proposto a
divulgação da agenda cultura e dos cursos oferecidos nas escolas; mais transporte público
ou fazer equipamentos culturais em outras regiões; realização de Carreata da Cultura:
Cinemão de todos os tipos de filmes nos loteamentos; realização de mais Shows gratuitos
na Concha Acústica; e dinamização das atividades culturais no Parque da Cultura nos finais
de semana à tarde.
Na oficina da Pessoa com Deficiência, a demanda em relação à cultura, foi por
intérprete de libras nos eventos e aulas oferecidas, brinquedos acessíveis nos playgrounds
e locais que ofereçam aulas de dança, música, trabalhos manuais para a pessoa com
deficiência. Ainda, relataram que o Parque da Cultura é parcialmente acessível, não sendo
possível acessar todas as partes do parque, devido ao piso; a sala de cinema também não
tem acessibilidade e os funcionários dos equipamentos culturais não são capacitados para
ajudar pessoas com deficiências. Assim foi proposto que funcionários e monitores de
eventos culturais, principalmente os que trabalham no FLIV, recebam capacitação para saber
orientar a pessoa com deficiência e que algumas aulas culturais sejam oferecidas nos
loteamentos, facilitando o acesso, tendo em vista que a maioria das pessoas com deficiência
possuem dificuldades de locomoção.
Já na Oficina dos Idosos a demanda foi por programação específica que compreenda
a temática do envelhecimento e assuntos que chamem a atenção da população idosa, além
de passeios gratuitos. Surgiram demandas como criação de novas ações para envolver a
pessoa idosa, pensando em horários que os favoreçam; praças ou centros de lazer e cultura
com cobertura e arborização; festas comemorativas (danças, bailes, festas juninas, folia de
reis); mais divulgação do coral da prefeitura; e estabelecer parceria da Secretaria da Cultura
com os Centros de Convivência do Idoso.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

805

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Na oficina das Mulheres, Negro e LGBTI os problemas relatado foram: ausência, na
cidade, de representação voltada para a cultura afrodescendente; falta de mobilizações em
relação à consciência negra; burocracia na solicitação de espaços públicos para fins voltados
para a população LGBTI; “olhares tortos” em eventos por causa da raça ou orientação sexual;
mulheres sofrem repreensão e intimidação quando frequentam cursos ou ocupam vagas de
emprego historicamente ocupados por homens; desconhecimento dos eventos culturais
que ocorrem no município. Diante disso, foram propostas as seguintes ações: Criação de um
centro destinado às práticas e oficinas que resgatem e fortalecem a identidade da cultura
negra; desenvolver atividades no dia da consciência negra; mais facilidade em agendar os
locais públicos para eventos da comunidade LGBTI; aumentar a divulgação dos eventos
municipais, principalmente, nas escolas e universidades; e oferecer palestras à população,
principalmente às crianças, sobre esses temas.

5.2.2. Patrimônio histórico-cultural
A questão do patrimônio histórico-cultural apareceu somente nas oficinas da Região
Central, Vila Carvalho, Região Leste e Região Sul. Foi colocado em discussão a dificuldade
de tombar construções históricas e de valor cultural por falta de incentivos e morosidade
dos processos de tombamento.
No Centro foi abordado o tombamento e revitalização da Praça Matriz (iluminação
adequada à arborização de copas altas, reforma e manutenção permanente dos banheiros.
No entanto, o tombamento da Igreja Matriz pode acarretar a inviabilização de manutenção
da mesma, pela falta de recurso, assim, foi proposto que o debate sobre o tombamento seja
feito com os interessados e CONDEPHAAT. Outros pontos abordados foram: tombamento
da Praça São Bento e revitalização e manutenção da Concha Acústica.
Foi destacado a falta de instrumentos que incentivem os tombamentos dos
patrimônios históricos do Município e a morosidade do processo de tombamento, assim,
propuseram a criação de incentivos fiscais ou econômicos para estimular o tombamento
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destes imóveis pelos proprietários. Além disso, fortalecer o CONDEPHAAT com o apoio da
SECULT, tornando-o deliberativo.
Na Vila Carvalho a discussão ficou em torno do Cemitério e da estrada Boiadeira. O
cemitério é centenário, ou seja, mais antigo que o município, onde está enterrado o
fundador da Vila Carvalho e já é reconhecido como um patrimônio histórico. Hoje, encontrase deteriorado, sem manutenção e com a mata alto, sendo proposto que seja realizada
manutenção periódica e que seja incentivado a visitação como ponto turístico. Já a Estrada
Boiadeira, também, reconhecida como patrimônio histórico, até pouco tempo aconteciam
cavalgadas na estrada e a vila era ponto de parada e ainda existem casas construídas em
parte da estrada. A população da Vila Carvalho acha importante seu tombamento e o
estímulo à visitação como ponto turístico e a volta das cavalgadas, no entanto, preocupa-se
com as possíveis restrições que o tombamento possa trazer, como a impossibilidade de
futura pavimentação. Assim, foi sugerido fazer audiências com a população da Vila Carvalho
e moradores confrontantes da estrada, antes de proceder com o tombamento da Estrada
Boiadeira, para que as dúvidas sejam sanadas. E ainda, estimular o valor histórico da Vila
Carvalho que já é identificado por trabalhos de iniciação científica.
Na Região Leste foi proposto o tombamento como patrimônio histórico-cultural o
Parque da Cultura.
Na Região Sul a demanda foi pelo tombamento da Estação e do Prédio da Matarazzo,
no qual hoje funciona o Ecotudo, o prédio tem arquitetura única e foi importante para a
expansão do município, tendo potencial para ser um equipamento cultural e turístico, como
o prédio da Swift em São José do Rio Preto. Outra demanda foi a revitalização da arborização
da Avenida Prestes Maia e o tombamento das características paisagísticas compostas pelos
ipês e flamboyants.
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5.2.3. Esporte e lazer
Na Região Central a demanda por esporte e lazer foi em relação a ter academias ao
ar livre nas praças desta região, Praça São Bento, Santa Luzia e Praça da Matriz. Foi abordado,
também, o uso da Praça São Bento e Santa Luzia para as feiras, ocasionando depredação do
calçamento e da arborização e muita sujeira. Surgiu a proposta da fonte da Praça São Bento
funcionar permanentemente com música ambiente, da mesma forma que a fonte da Praça
da Matriz.
Na Vila Carvalho a demanda por esporte e lazer foi grande, visto que o único local de
recreação é o campo de futebol, que não é acessível a todos, pois muitos precisam atravessar
a rodovia para ter acesso ao campo de futebol, único lugar de lazer. Os participantes
colocaram que mesmo o campo não recebe manutenção adequada, não tem estrutura como
banco e iluminação. O ponto de água existente foi colocado pelos moradores e os mesmos
que realizam os cuidados. Também, expuseram que não recebem nenhum tipo de apoio da
Secretaria de Esporte e Lazer para realização de campeonatos no local. Desse modo, foi
sugerido colocar pista de caminhada no entorno do campo de futebol, estrutura como
bancos, arquibancadas, e ter apoio da Secretaria de Esportes na organização de
campeonatos e eventos.
Outro ponto bastante debatido foi a inexistência de local de recreação para crianças
e idosos, surgindo a proposta de construir uma praça, em área da prefeitura, com academia
ao ar livre, com parque infantil. pista de caminhada, campo de malha e bocha. Também foi
proposto disponibilizar professor para atividades esportivas e recreações, tanto para
crianças quanto para os idosos.
Na Região Oeste há poucos equipamentos de esporte e lazer nos loteamentos
localizados à oeste da Rodovia Péricles Belini, como Monte Verde, Belo Horizonte I e II, Boa
Vista I e II e Carobeiras. Desse modo, foi proposto verificar áreas públicas na região que
poderiam ser destinadas a equipamentos de lazer, como praça com academia ao ar livre e
parquinho infantil. Outra proposta foi sobre uma área verde localizada atrás do CEM Prof.ª
Clary Brandão Bertoncini (Reserva Ambiental João Curti) e uma área privada no qual passa
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o Parque Linear, que poderiam ser transformadas em área de proteção, tendo em vista que
é uma zona de alagamento natural do córrego, com estruturas de lazer como trilha
ecológica, pista de caminhada e ciclismo. Ainda houve a sugestão de verificar área em frente
à Câmara Municipal para destinação sistema de lazer, com arborização e academia ao ar
livre. E propuseram para as academias ao ar livre terem profissionais de educação física em
alguns horários do dia e serem arborizadas permitindo que sejam sombreadas.
Na Região Leste o destaque das discussões foi a revitalização do Horto Florestal e
melhor pavimentação da estrada do Horto, foi proposta fazer pista de caminhada na
estradinha do Horto, implantar projetos que unam lazer e educação ambiental, colocar mais
segurança no local e proibir entrada de bebidas alcóolicas.
Outra demanda desta região foi para os Cidade Jardim e Jardim Eulália, onde os
moradores sentem falta de praças, academias ao ar livre e parquinhos infantis próximos as
residências. Assim, foi sugerido a verificação de áreas públicas para a implantação destes
equipamentos.
Também foi destacado que o único equipamento de esporte na região é a quadra na
Praça Joaquim Ferreira Júnior, ao lado do Lanchopão, portanto, a demanda foi pela
implantação de um complexo esportivo na região para prática de esportes, em geral.
Na Região Norte as demandas de esporte e lazer foram em relação às praças, áreas
verdes, sistema de lazer e reservas biológicas, surgindo os seguintes apontamentos:
•

Campo de Futebol “Profº Luiz Carlos Toloni”: falta de árvores ao redor do campo
de futebol, necessidade de replantio.

•

Praça “Martinho Nunes Pereira”, conhecida com Praça do Tobogã: falta
iluminação na parte de baixo (Rua João Ferreira do Nascimento). Foi proposto
retomar as atividades culturais, estimulando que a comunidade frequente mais o
local.

•

Parque Municipal "Bosque das Nações": falta cuidado e manutenção. Há
abandono de gatos que podem causar doenças à população.
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•

Sistema de Lazer da Rua Joaquim Gomes da Silveira: conhecido como “Mina
D´água”, falta iluminação, segurança e a área é utilizada para consumo de drogas.
Os participantes apontaram a existência de um campo de futebol que não tem
manutenção e quando chove acumula água. Foi proposto a implementação do
sistema de lazer com revitalização da área com iluminação, infraestrutura e
programas de Educação Ambiental.

•

Área Verde (APP) na Rua Chukichi Kakuda: descarte irregular de resíduo

•

Praça “Atino Ferreira”: pavimentação ruim, queimadas, descarte irregular de lixo
e depósito de recicláveis, que causam mal cheiro e poluição próximo ao córrego.
O campo de futebol falta manutenção está cheio de buracos. Foi proposto
revitalização da área

•

“Praça Santo Expedito”: área de preservação próximo à praça com nascente.
Proposta de instalar infraestrutura como bancos, trilhas, bebedouros, etc.

•

Reserva Santa Clara: descarte irregular de resíduo

•

Reserva Ecológica “Chico Mendes”: iluminação deteriorada, falta de segurança.

•

Praça João Braga: falta de arborização e manutenção

Por fim, os participantes, destacaram que falta manutenção e estrutura mínima
(bebedouros e iluminação) em quase todas as praças e sistema de lazer. Deveria estimular
atividades esportivas e de lazer, além de campeonatos, para a ocupação destes espaços.
No Distrito de Simonsen os idosos e crianças não possuem ocupação e atividades.
Além disso, não tem transporte para levar as pessoas, diretamente, para o Mário Covas, onde
a maioria das atividades esportiva é ofertada e nem para os CCI’s e CRAS. Outra questão
apontada foi sobre as praças terem iluminação ruim e sem parquinhos infantis e academias
ao ar livre, tem uma praça que possui barras de ferro para exercício, mas ninguém utiliza
pois estão deteriorados. Ainda, foi relatado que o campo de futebol não tem manutenção
(a grama é cortada duas vezes no ano), travas do gol deterioradas e sem iluminação.
Na Região Sul a demanda de esporte e lazer foi referente ao Centro Social UrbanoCSU quanto a reativação da piscina e reforma e manutenção dos prédios e dos campos.
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Quanto as praças, os participantes expuseram que faltam investimento em infraestrutura,
manutenção, iluminação, segurança e atividades que estimulem a população a frequentarem
estes equipamentos. Houve proposta para revitalização das Praças “São João” e “Iracema
Borges Braga”. Outro ponto destacado foi a falta de manutenção do Campo da Ferroviária.
Ainda, foi proposto implantar na Reserva Ecológica São Francisco de Assis, no
loteamento Jamir D´Antônio, estruturas de lazer como trilha, pista de caminhada, iluminação
e estacionamento e no Sistema de Lazer Amadeo Ferrari, na Avenida Conde Francisco
Matarazzo, implantar infraestrutura como bancos, iluminação adequada, pista de
caminhada, arborização, etc.
Na oficina dos Jovens a demanda foi por ciclovia, os participantes destacaram que só
tem ciclovia no parque da cultura e muitos deixam de usar a bicicleta pelo perigo de andar
nas ruas e avenidas, sugeriram de ter ciclovia em mais regiões da cidade. Destacaram que
frequentem as praças como local de lazer e encontro com os amigos. Apontaram: falta
iluminação nas Praças “Orlando Mastrocola” e “Fautino Puga Friosi” e na academia ao ar livre
do loteamento Belo Horizonte I; falta de manutenção e reforma dos banheiros da Praça
“Santa Luzia”; muito vandalismo, bebedouros quebrados, banheiros interditados na Praça
do Ralf (Avenida Prefeito Mario Pozzobon). Propuseram ter melhor manutenção destes
locais, realização de aulas nas praças como yoga e conscientização sobre o patrimônio
público. Ainda, foi proposto ter a oferta de vôlei e outros esportes como esgrima, bocha,
tênis, basquete no CEM Profª Clary Brandão Bertoncini.
Na oficina da Pessoa com Deficiência foi destacado a falta geral, tanto de
equipamentos quanto de atividades esportivas para esta população. Outro ponto colocado
foi que as praças, em geral, não possuem acessibilidade, assim, foi proposto que as praças
tenham acessibilidade e que seja ofertado atividades para pessoas com deficiência nestes
locais.
Na oficina dos Idosos foi destacado a falta de parque infantil público, academia ao ar
livre e local público com aula de hidroginástica no Distrito de Simonsen, propuseram a
construção, no distrito, de um Centro Esportivo com piscina e equipamentos de lazer e

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

811

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

esporte. Colocaram ainda que as atividades esportivas como hidroginástica e natação estão
concentradas na zona norte, sendo não acessível a todos e que deveria ter oferta destas
aulas em outros loteamentos. Ainda, destacaram a falta de academias ao ar livre nos
loteamentos mais periféricos. Outro ponto discutido foi a deterioração e falta de
manutenção da Praça “Joaquim Ferreira Junior”, ao lado do Lanchopão. E por fim, pediram
valorização do Jogos Regionais dos Idosos - JORI e mais incentivos pela prefeitura.
Na oficina das Mulheres, Negro e LGBTI, também foi apontado locais muito restritos
para a prática de esportes, tendo escassez destes equipamentos no território como todo. E
que a maioria das academias ao ar livre não possuem instrutor e sombras de árvores. Dessa
forma foi proposto: polarizar, nos loteamentos, os equipamentos e centros esportivos;
desenvolver atividades, nos loteamentos e praças, com profissionais capacitados e;
implantar vegetação ou cobertura nas academias ao ar livre. Por fim, destacou-se o uso de
drogas e som alto no Parque da Cultura, e que deveria ter uma fiscalização mais rígida no
parque.

5.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A dimensão “Desenvolvimento Econômico” aborda questões relacionadas à trabalho,
emprego

e renda,

empreendedorismo,

comércio

e

serviços,

indústria,

turismo,

desenvolvimento rural e segurança alimentar. O Mapa do Desenvolvimento Econômico,
anexo 69, mostra a síntese dos problemas e demandas discutidos durante as oficinas
comunitárias.
Vale destacar que esta dimensão foi a que houve mais dificuldade para os
participantes ficando sem apontamentos os temas de Empreendedorismo, Indústria,
Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar e surgindo outros dois temas: conflito entre
residências, comércios e indústrias e agricultura familiar.
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5.3.1. Trabalho, Emprego e Renda
Não houve demanda de trabalho, emprego e renda nas regiões Central e Sul.
Na Vila Carvalho foi relatado a dificuldade de trabalho e emprego pelas seguintes
razões: antigamente as pessoas trabalhavam nas propriedades rurais, hoje a maioria foi
arrendada para a cana de açúcar e os pequenos produtores que ainda restam não têm
condições de empregar, ficando somente com o caseiro; e os empregadores da cidade se
recusam a empregar moradores da Vila Carvalho, pois tem receio de faltarem ou atrasarem
devido à falta de transporte público. Desse modo, propuseram a implantação de transporte
público; estímulos a implementação de hortas comunitárias e agricultura familiar, além de
gerar emprego, garantiria, também, a segurança alimentar da Vila; e fomento à articulação
comunitária (cooperativas) com foco no artesanato e produção primária.
Tanto na Região Oeste quanto na Região Leste a demanda foi para um Centro
Profissionalizante, como o CTMO, para que os moradores tenham a possibilidade de se
qualificarem para melhores empregos.
Na Região Norte, foi colocado pelos participantes, que muitos trabalham nos
estabelecimentos comerciais da região, no 1º Distrito Industrial ou na região central do
município.
No Distrito de Simonsen a maioria da população trabalha na Facchini, Coferpol, posto
de combustível e na usina de cana de açúcar. Foi destacado o Programa Menor Aprendiz
que é desenvolvido pelo Centro Social de Votuporanga – CSV e a necessidade dos jovens
do distrito precisam ir à unidade do centro do CSV para realizar o curso de capacitação, pois
as instalações da Unidade de Simonsen não possuem estrutura necessária para a realização
da capacitação, sendo que muitos abandonam o curso não podendo continuar trabalhando
como jovem aprendiz. Desse modo, foi proposto que a Prefeitura fizesse parceria com a
instituição a fim de ampliar o programa jovem aprendiz para o distrito estimulando a
inserção dos jovens entre 15 a 17 anos no mercado de trabalho.
Na oficina dos Jovens, os participantes, também, expuseram a dificuldade da inserção
do jovem (entre 14 e 18 anos) no mercado de trabalho, pois poucas empresas oferecem
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vagas para esta faixa etária, o mercado exige experiências anteriores, discriminação por
causa de tatuagem, média salarial baixa e carga horário alta, atrapalhando o estudo.
Propuseram a abertura de estágio na Prefeitura para aprendizagem e experiência e
incentivos para as empresas e indústrias abrirem vagas para esta faixa etária como primeiro
emprego. Também destacaram que Votuporanga tem um custo de vida alto e média salarial
baixa, o que faz muitos quererem morar em outros municípios ou outros países.
Já na oficina de Pessoas com Deficiência, os participantes destacaram que não está
sendo cumprida as determinações da lei federal nº 8213/91, no qual todo empresa com 100
ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos
com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência. Muitas empresas
abrem vagas em desacordo com o perfil e com exigências além das habilidades da pessoa
com deficiência, tornando impossível o preenchimento das vagas. Foi relatado que muitos
vão nas entrevistas e não conseguem a vaga, sendo registrado casos de depressão por causa
da frustação de não conseguir o emprego. Assim foi sugerido as seguinte ações: realizar
levantamento das empresas que realmente estão empregando pessoas com deficiência e
aquelas que estão burlando a lei; criar incentivos fiscais como estimulo para contratação de
pessoas com deficiência; sensibilizar os empresários para saberem lidar com pessoas com
deficiência; Criar um selo de qualificação, Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência
ou Selo Empresa Inclusiva, com categoria bronze, prata, ouro, semelhante ao selo de
responsabilidade social.
Foram destacadas outras dificuldades para inserção da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho, sendo elas a falta de cursos profissionalizantes para pessoas com
deficiência, a proteção exacerbada da família, transporte público acessível ou dificuldade de
locomoção e o vínculo com o Benefício de Prestação Continuada – BPC que garante um
salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover
a própria manutenção. Foi sugerido o fortalecimento das instituições para identificar e
estimular as habilidades de cada indivíduo; parceria público-privada pra promover
programas de inclusão profissional da pessoa com deficiência.
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Na oficina dos Idosos, os participantes tinham entre 60 e 86 anos, sendo que 80%
destes recebem aposentadoria (92 pessoas), 22% recebem algum tipo de benefício
assistencial (22 pessoas), 64% é responsável pela renda da família (74 pessoas), 45% moram
sozinhos (52 pessoas) e 16% ainda trabalha para complementar a renda (18 pessoas).
Na oficina das Mulheres, Negro e LGBTI, foi destacado que as oportunidades de
trabalho não são iguais para todas as idades. Existe limitação de faixa etária em cursos de
capacitação e vagas de emprego. Desse modo, propuseram a criação de cursos de várias
especialidades para faixas etárias distintas, em diferentes horários, e que encaminhem para
estágios/oportunidades de vagas para a área do curso em questão.
Relataram, também, que as empresas ainda mantêm políticas discriminatórias em
relação a mulher, principalmente em relação aos salários não igualitários entre homem e
mulher, mesmo exercendo as mesmas funções e a não contratação de mulheres que
possuem filhos, principalmente quando estes são pequenos. Foi proposto a criação de
incentivos às grandes empresas para criarem creches dentro da empresa, a mesma proposta
surgiu na oficina da região norte como exposto no subcapítulo de desenvolvimento social.
Quanto aos transsexuais, gays e lésbicas, os participantes apontaram dificuldade em
arrumar emprego devido à aparência, sendo obrigados a trabalhar na informalidade por
falta de oportunidades no emprego formal, sendo na maioria das vezes explorados. Mesmo
quando tentam montar o próprio negócio existe dificuldades porque a maioria da
população, ainda, tem resistência de frequentar o estabelecimento.

5.3.2. Comércio e Serviços
A Região Central é onde reúne a maioria dos comércios e serviços, como farmácia,
bancos, lotéricas, supermercado, enquanto as outras regiões da cidade carecem destes
estabelecimentos comerciais, exceto a Região Norte, que possui estes serviços ao longo da
Emílio Arroio Hernandes. Para acessar esses serviços à população precisa fazer grandes
deslocamentos, sendo possível somente por algum veículo de transporte (automóvel, moto,
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transporte público ou bicicleta, o que acaba gerando trânsito, poluição atmosférica e sonora,
baixa qualidade de vida. Desse modo, os participantes propuseram o estímulo à novas
centralidades, criando incentivos para que os comércios e serviços sejam implementados
em outras regiões da cidade.
Outro ponto colocado pelos participantes foi a dificuldade de conseguir o alvará de
funcionamento ou sua renovação porque na maioria dos imóveis localizados nesta região
não é possível fazer as adequações exigidas na lei quanto acessibilidade e vigilância sanitária.
Assim, foi proposto rever o Código de Posturas e o Código de Obras no que se refere as
exigências para o Alvará de funcionamento.
Na Vila Carvalho a demanda foi sobre a dificuldade de abrir estabelecimentos
comerciais e de serviço no local porque não existe o CEP e emplacamento das ruas, o que
impossibilita o registro. Assim foi proposto providenciar a regularização das ruas e do CEP
para estimular o desenvolvimento do empreendedorismo no local. Além disso, apesar de já
ter sido ofertado cursos profissionalizantes, na Vila, como culinária, panificação e artesanato,
os participantes apontaram que a maioria dos que fizeram os cursos não tem condições de
iniciar um empreendimento. Portanto, a demando foi de junto com os cursos de geração de
renda ter cursos de empreendedorismo e incentivos para os participantes conseguirem
começar um negócio.
Na Região Oeste foi destacado a falta de comércios e serviços, como farmácias, casas
lotéricas e bancos nos loteamentos à oeste da Rodovia Péricles Belini, como o Boa Vista I e
II, Vida Nova Votuporanga, Anna Munhoz, Belo Horizonte I e II (conhecidos como
Pacaembu). Assim, propuseram a criação de instrumentos que estimulem nova centralidade
nestes loteamentos. Outro ponto colocado em discussão foi a existência de muitos imóveis
comerciais fechados na Rua Paraná (da Rua Colômbia a Avenida Wilson de Souza Foz).
Sugeriu-se a criação de dispositivos que estimulem o comércio já existente na Rua Padre
Izidoro Cordeiro Paranhos e na Avenida José Silva Melo como forma de estimular a
reabertura ou reaquecimento do comércio na Rua Paraná.
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Na Região Leste foram destacados os seguintes eixos que poderiam ser estimulados
a implementação de comércios e serviços:
•

Avenida Francisco Vilar Horta: muitas casas vazias que poderiam ser
transformadas em estabelecimentos comerciais.

•

Avenida Vale do Sol: estimular a implementação de bares e restaurante
transformando a Avenida como Ponto Gastronômico.

•

Rua das Américas: incentivar a implementação de mais comércios e serviços,
como farmácias, sorveterias, salões de beleza.

•

Região entre a Avenida João Gonçalves Leite e Avenida Pansani: incentivar
comércio como farmácias e lotéricas

•

Cidade Jardim: estimular comércios e serviços como padaria, farmácia e mercado.

•

Avenida Horácio dos Santos e Região do Horto: incentivar economia verde e
criativa relacionado às práticas de ecoturismo, considerando a área verde em
torno da Arena Plínio Marin e o Horto (Região Norte).

•

Região do São Cosme e São Damião: concentração de comércios e serviços,
precisaria incentivar outros tipos como padaria e mercearias.

•

Jardim Universitário: possui grande potencial de desenvolvimento devido a
presença de empresas como Vikstar, Havan, Pollus, Shopping

Na Região Norte ao longo das Avenidas Emilio Arroyo Hernandes e das Ruas
Leonardo Commar, Antônio Galera Lopes Marcelino Pires Bueno estão concentrados os
comércios e os serviços da região, como mercados, bancos, restaurantes, lotéricas e
farmácias. No entanto, os participantes destacaram que deveria ser incentivado comércios
como farmácia, padaria e mercearias, nos loteamentos Propovo, Colinas e Jardim Itália. E
propuseram que os loteamentos novos devem prever áreas destinadas à pequenos
comércios e serviços na sua aprovação.
Também foi sugerido, nesta oficina, o incentivo à economia verde e criativa
relacionado às práticas de ecoturismo, considerando a área verde em torno da Arena Plínio
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Marin com a proposta de implementar um parque, nesta área, com pista de caminhada,
lanchonetes, vendas de água de coco, determinando instrumentos que regulem os tipos de
atividades permitidos, visando a preservação da área.
Ainda, destacaram que falta incentivos para os pequenos empresários e
microempreendedor individual - MEI, muitos fecham por falta de instrução e capacitação
para manter a rentabilidade do negócio e por falta de condições para competir com os
grandes estabelecimentos. Desse modo, foi proposto a criação de incentivos fiscais aos
pequenos empresários e ao microempreendedor individual – MEI e oferecer cursos de
capacitação voltados à gestão de negócios.
No Distrito de Simonsen a demanda foi por lotérica ou correspondente bancário, pois
não existe lugar para pagamento de contas e pela ampliação dos serviços dos Correios, pois
hoje só é entregue correspondência simples, no caso de sedex e grandes volumes somente
são enviados e retirados na unidade central.
Na Região Sul a discussão sobre a demanda de serviços e comércio ficou entorno da
questão da revitalização e valorização da região, desse modo foram destacados os seguintes
pontos:
• Desfavelamento da Avenida Conde Francisco Matarazzo e sua revitalização.
• Estimular a realização de eventos na Estação e incentivar o público a frequentar a
ferinha de quarta-feira.
• Estimular comércios, serviços e empreendimentos na Avenida Prestes Maia.
• Revitalizar e colocar estruturas de lazer no parque linear localizado no final da
Avenida Conde Francisco Matarazzo ao longo do córrego Boa Vista.
• Trazer investimentos e equipamentos públicos como biblioteca, centro cultural,
mercado municipal e atividades de cultura e lazer.
• Aeroporto como estímulo para investimentos nesta região.
• Continuidade da Marginal do Distrito de Simonsen até a rotatória da CTEEP,
estimularia o crescimento tanto do Distrito quanto da porção leste da região sul.
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Ainda foram destacados os seguintes eixos que poderiam ser estimulados a
implementação de comércios e serviços:
• Avenida Prestes Maia: tem estrutura mais é pouco utilizada (ocupada).
• Jardim do Ypês/Parque Residencial do Lago: Avenida Paschoalino Pedrazzoli, Ruas
José Tolentino de Souza e Felício Gorayeb, pois já existem pequenos comércios.
• Avenida Pansani: estimular empreendimento no entorno do SEST/SENAT
• Quarteirão

das

Ruas

São

Paulo,

São

Carlos,

Pernambuco:

estimular

empreendimento no entorno do SESI, SENAI, Polo UAB e CSU
• Rua José Vieira Neto: existência de pequenos comércios e influência da Estação
Nas oficinas dos Jovens foi apontado a falta de estabelecimentos comerciais como
um todo nos loteamentos Vida Nova Votuporanga, Anna Munhoz, Belo Horizonte I e II
(conhecidos como Pacaembu), Boa Vista I e II, Monte Verde, a falta de comércios como
padaria, sapataria e farmácia no Vila América; falta de Bancos na Santa Luzia; falta de
farmácia no Jardim Terras de São José.
Assim como na oficina da região norte, os jovens, também, destacaram a dificuldade
de manter o próprio negócio aberto por falta de capital e muita burocracia. Propuseram a
criação de incentivos aos pequenos empresários e ao microempreendedor individual – MEI
Já na oficina da Pessoa com Deficiência a demanda foi por acessibilidade nos
comércios no município como todo. Falta pisos táteis, falta de rampas de acessibilidades e
adequação das existentes, plataformas que não funcionam, intérprete de libras em serviços
essenciais como banco, Poupatempo e correios.

5.3.3. Turismo
Na Região Central, os participantes da oficina destacaram que a Concha Acústica
deveria ser mais conservada tendo em vista que ela é um ponto turístico importante para a
cidade. Hoje a Concha Acústica é subutilizada, sem conservação, banheiros depredados e
seu entorno, principalmente no período noturno, falta iluminação e uma concentração de
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moradores de rua. Na opinião dos participantes a concha deveria ter manutenção e
conservação permanente e a realização de eventos ao longo do ano todo.
Na Região Sul foi destacado a Estação e a Avenida Prestes Maia como pontos
histórico com potencial turístico e para tanto deveria ser estimulado no local a abertura de
serviços e comércios como restaurantes, bares, cafés, lojas de souvenir, entre outros.
Na oficina dos Jovens, os participantes colocaram que a questão de turismo no
município é muito ruim, os eventos que acontecem como o Carnaval e o FLIV não geram
emprego para a população e renda significativa para o município, pois não movimentam
hotéis, restaurantes e outros comércios. Outra questão é a má divulgação dos eventos,
muitas vezes, ficam sabendo depois que aconteceu. Sugeriram a volta da Exposição de
Rodeio (Fisav), pois muitos viajam para ir em exposições de outros municípios com
Sebastianópolis, Cosmorama e Fernandópolis.

5.3.4. Agricultura Familiar
Os agricultores familiares relataram grandes dificuldades tanto no cultivo quanto na
venda dos produtos. Em relação ao cultivo, as dificuldades estão nos preços altos dos
insumos, afetando a competitividade no mercado; falta de cursos de capacitação e de
técnicas para pequenos produtores e agricultores familiares; grande número de roubos de
gado, porco e laranja; dificuldades com os javalis que acabam com as plantações existentes;
produção de cana de açúcar no entorno das propriedades causando impacto na produção
pelas queimadas, poeiras e pulverização de inseticidas; e burocracia no acesso do PRONAF.
Quanto à venda, as dificuldades são em relação à burocratização para a venda na feira do
agricultor; burocracia na venda de animais vivos; regularização dos produtos na vigilância
sanitária; venda consignada no supermercado, no qual a perda fica somente para o produtor;
e cobrança de taxa de 30% das vendas pela cooperativa (Codafavo).
Desse modo, foi proposto rever a legislação para desburocratizar a permissão de
vendas; criação do sistema de inspeção municipal; disponibilização de espaço no Mercado
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Municipal para os pequenos produtores e agricultores familiares, permitindo a venda direta
do produtor para o consumidor; criar legislação que regule a venda para os supermercados
para que a perda seja compartilhada entre as duas partes; criação de incentivos fiscais e
instrumentos que estimulem a agricultura familiar.

5.4. DESENVOLVIMENTO URBANO
A dimensão “Desenvolvimento Urbano” aborda questões relacionadas à água,
esgoto, drenagem, pavimentação e calçamento, iluminação, rede de comunicação/internet,
mobilidade, habitação e conflitos de usos. O Mapa do Desenvolvimento Urbano, anexo 70,
mostra a síntese dos problemas e demandas discutidos durante as oficinas comunitárias.

5.4.1. Água e Esgoto
Na oficina da Região Central foi relatado mal cheiro em quase todos os bueiros da
região, o que pode ser indicativo de ligação irregular de esgoto na rede pluvial, necessitando
avaliação para levantar as causas deste mal cheiro.
Na Vila Carvalho a demanda por esgotamento sanitário é antiga, assim na oficina os
participantes destacaram que muitos domicílios ainda usam fossa sem revestimento e
quando é séptica não realizam a manutenção, mesmo com a isenção da taxa de limpeza (de
acordo com a SAEV) e, portanto, a população instala novas fossas. Para agravar a situação,
os terrenos não têm mais espaço e acabam instalando estas novas fossas na rua, que durante
as chuvas acabam desabando ou transbordando. Outro aspecto, é que para não encher a
fossa rapidamente, muitos domiciliam descartam na rua a água cinza (água da pia da
cozinha e lavanderia, por exemplo), causando mau cheiro. Desse modo, foi proposto: agilizar
a construção da estação de tratamento, pois a rede já está implementada e as casas já estão
ligadas na rede.
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Na oficina da Região Oeste foi relatado mal cheiro no bueiro na Rua Rio Grande, entre
Canadá e Santos Dumont, o que pode indicar ligação irregular de esgoto na rede pluvial,
necessitando avaliação para identificar as causas do mal cheiro.
Na oficina da Região Leste, os participantes relataram a existência de fossa séptica na
Rua Ceará esquina com a Rua Maximiliano Lui e nos loteamentos São Cosme e São Damião
nos domicílios a direita da Rua Deoclécio Lasso.
Assim como nas regiões central e oeste, na oficina da Região Norte, os participantes
relataram mal cheiro nas galerias indicando possível descarte irregular de esgoto na rede
pluvial, destacando na região: o loteamento Parque das Nações; as galerias na Avenida
Emilio Arroyo Hernandes com a Avenida Eduardo Morini Bortoloti, próximo a UBS "Daniele
Cristine Lamana"; no entorno do Sistema de lazer Altino Ferreira, entre as Ruas Rio Colorado
e Sebastião Cecchini. Outro ponto abordado foi a falta de esgotamento sanitário na Vila
Formosa.
Na oficina da Região Sul foram relatados problemas relativos à falta de redes de
esgoto em algumas áreas por estarem localizadas na Bacia Hidrográfica do São José dos
Dourados. Também foram relatados problemas relativos a baixa pressão e falta de água em
alguns pontos localizados na Estrada Fábio Cavalari.
Na oficina com os Jovens foram relatados problemas relativos ao saneamento do
município. Houve queixas em razão da pressão muito alta nas redes de água e também em
relação ao “gosto” da água nas regiões próximas a Avenida Cuiabá, Cecap II, Loteamentos
Jardim Dharma e Parques Belo Horizonte I, II, Ana Munhoz Alvares, Vida Nova Votuporanga
III, Boa Vista I e II.

5.4.2. Drenagem
Na Oficina da Região Central foram apontados problema com mal cheiro na rua,
provavelmente, devido à ligação irregular de esgoto na rede pluvial, por conta disso, muitas
pessoas tampam a boca de lobo, prejudicando a drenagem, na época de chuva. Além disso,
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em muitas ruas a vazão é maior do que o suportado pelo sistema de drenagem, ocasionando
enchentes e inundações, sendo destacados os seguintes pontos: Rua Padre Izidoro Cordeiro
Paranhos, Rua Rio de Janeiro, Rua Ceará com a Rua Sergipe. Além disso, foi destacado que
muitos dos bueiros do centro são mal dimensionados prejudicando a drenagem das ruas.
Já na Vila Carvalho foi apontado que não existe sistema de drenagem e na época de
chuvas as ruas ficam alagadas, dificultando a passagem de veículos, tendo também
alagamento de algumas casas, principalmente no final das ruas projetadas 1 e 3, devido a
declividade e erosão das vias que ficam cheias de buraco. Assim, propuseram pavimentação
adequada ao local (paralelepípedo ou outra tecnologia verde) com a implantação da rede
de drenagem, guias e calçadas.
Na oficina da Região Oeste foi sugerido criar alternativas de permeabilidade fora dos
lotes, tendo em vista que a maioria da população impermeabiliza quase toda a área do lote
após a carta de habite-se.
Na oficina da Região Leste, também, surgiu a questão de fiscalizar as áreas
permeáveis dos lotes que não são respeitadas sendo pavimentadas em quase toda sua
totalidade. Além disso, foi proposto aumento da área do Parque da Represa para 200m a
partir do leito da represa com bacias de detenção e a proibição do uso industrial e manuseio
de metal próximo da represa.
Outros pontos abordados foram: falta de manutenção (limpeza) das bacias de
detenção no Cidade Jardim, na Rua Antonio Calgaro e Av José Augusto Prereira (Portuga);
bocas de lobo entupidas e falta de manutenção na Rua das Américas, próximo à Rua Duque
de Caxias; e pontos de alagamento na Avenida Antônio Augusto Paes, entre as Ruas das
Bandeiras e Guanambi e na ponte Deputado Aureo Ferreira sobre o Córrego Marinheirinho.
Na oficina da Região Norte, em relação a drenagem, os participantes destacaram
infiltrações nos domicílios nos loteamentos Jardim Roma e Jardim Tarraf I, devido às
características ambientais do local. Também relataram problemas de pavimentação que
implicam na drenagem das ruas na época de chuva, destacando os seguintes pontos de
alagamento:
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• Nas medições do Mini-Hospital - Rua Marcelino Pires Bueno, entre a Rua Sebastião
de Lima Braga e Antônio Serafim de Queiroz;
• Na Rua Nassif Miguel, entre as Ruas João Ferreira do Nascimento e Humberto
Corrêa Bonetti;
• Na Rua Leonardo Commar, entre as Ruas Vergílio Moretti e Paulo Moretti e entre
a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e Rua Niterói;
• Na Vergílio Moretti, entre a Ruas Sebastião Cecchini e Marcelino Pires Bueno.
Desse modo, foi proposto limpeza frequente das bocas de lobos e galerias pluviais,
assim como programas de educação para a população não jogar lixo na rua.
Na oficina da Região Sul foram informados pontos de alagamento na Rua Alvim
Algarve entre a Rua Paschoal Mega e Avenida Conde Francisco Matarazzo. Para a região sul,
os participantes colocaram as seguintes propostas: elaboração de um estudo de viabilidade
no que se refere ao esgoto e drenagem, com envolvimento da SAEV, para verificar a
possibilidade de expansão das áreas localizadas na bacia de contribuição do Rio São José
dos Dourados; elaboração de projetos que prevejam a utilização de bacias de detenção
como parques; e construção de bacias de detenção e canal ao longo do Córrego
Marinheirinho pela Prefeitura em parceria com os loteadores das áreas a serem parceladas
a montante.
Na oficina dos Jovens, foi apontado, pelos participantes problema de alagamento na
Rua Uruguai entre as Ruas Alfredo Rodrigues Simões e Padre Izidro Cordeiro Paranhos.

5.4.3. Pavimentação e Calçamento
Na oficina da Região Central, os participantes destacaram que as calçadas possuem
tamanhos irregulares e revestimentos inadequados. Propuseram que a Prefeitura deveria
fazer as calçadas dentro das normas e efetuar a cobrança das propriedades defronte. Ainda,
aumentar a fiscalização estabelecendo parceria com outros órgãos, como a SEARVO.
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Quanto à pavimentação reclamaram de buraco na Rua Fioravante Davanço, esquina
com Avenida Brasil. Destacaram, ainda, que apesar da pavimentação asfáltica sem buracos,
a qualidade é ruim.
Já na Vila Carvalho o destaque foi a falta de pavimentação e calçadas, e a questão de
manutenção das ruas ser feita por entulho triturado, que na época de seca gera uma poeira
fina, causando doenças respiratórias. A proposta, também, foi a pavimentação, calçamento
e rede de drenagem adequados ao local, devendo ser utilizada tecnologias verdes como
pisos drenantes.
Na oficina da Região Leste, assim como na região central, também foi mencionado a
qualidade ruim da pavimentação em toda a cidade. Na região foi ressaltado os buracos na
Avenida Sebastião Vaz de Oliveira entre a Rua Olívio Remedi e Rua Marcelo Brunini.
Na oficina da Região Norte, os participantes marcaram os seguintes pontos com
problemas de pavimentação do sistema viário:
•

Rua Chukichi Kakuda, entre as Ruas Maria Batista Quirino Boeren e Placídia
Teodoro de Jesus Pacheco;

•

Pozzobon: alto número de acidentes, principalmente de moto devido má
condição da pavimentação (cheia de buracos);

•

Rua Vergílio Moretti, entre a Ruas Sebastião Cecchini e Marcelino Pires Bueno.

Também foi destacado o mal dimensionamento das calçadas, sendo muito pequenas,
muitas vezes prejudicando a passagem de pedestre quando há presença de postes e árvores.
Foi proposto prever dispositivos legais que obriguem um dimensionamento maior da
calçada prevendo faixas permeáveis com canteiros com árvores entre a rua e a parte interna
da calçada.
No Distrito de Simonsen os participantes destacaram a falta de pavimentação na
Estrada do Velório e Cemitério Municipal, dificultando o acesso na época de chuva. Houve
relato de velório realizado em casa e sepultado no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves
da Silva” pois a estrada estava intransitável devido ao volume de chuva. Em relação ao
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calçamento, foi apontado a falta de calçadas no lado esquerdo da marginal (lado contrário
da escola).
Na oficina da Agricultura Familiar, foi ressaltado que a Estrada Vicinal Angelo
Commar, no trecho de Votuporanga até Parisi, o asfalto é péssimo e sem placas indicando
a velocidade permitida.
Na oficina dos Jovens foram relatados como problemas de pavimentação e
calçamento: Má qualidade do asfalto nas Avenidas Nove de Julho, José Campos Lário (Jd.
Monte Verde) e José Silva Melo e nas ruas dos Loteamentos Chácara Paineiras; e falta de
calçamento do loteamento Jardim Dharma.
Na oficina dos Idosos foram elencados como principais problemas a falta de
manutenção das calçadas e calçamento com pisos escorregadios, além da existência de ruas
com muito buracos.

5.4.4. Iluminação
Na Região Central, os participantes destacaram a iluminação insuficiente na Praça da
Matriz e na Concha Acústica, e então, propuseram a adequação da iluminação aos portes
das árvores (altura), realização de podas regularmente e corretas de forma a permitir que a
luz dos postes ilumine de fato as praças.
Na oficina da Vila Carvalho foi relatado que a iluminação pública é fraca e ruim, além
da falta de iluminação pública na marginal, que foi feita pelos moradores irregularmente,
sendo proposto a instalação de mais postes com lâmpadas melhores. Ainda destacaram as
constantes faltas de energia elétrica na Vila como todo.
Já na oficina da Região Oeste, alguns pontos com falta de iluminação foram
destacados:
• Rua Paraíba, entre as Ruas dos Ypês e dos Eucalíptos
• Nova rua que dá acesso à Rua Vitório Albarello, na Chácara das Paineiras
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• Sob o viaduto da Rodovia Péricles Belini, entre a Avenida Onofre de Paula e o
acesso aos loteamentos Jardim Residencial Noroeste e Monte Verde.
Na oficina da Região Leste, foi apontado que a maioria das ruas da cidade são mal
iluminadas, destacando, na região, a ponte sobre o Córrego Marinheirinho na Avenida
Deputado Aureo Ferreira.
Na oficina da Região Norte os participantes marcaram os seguintes pontos com
iluminação insuficiente ou falta desta:
• Avenida Prefeito Mario Pozzobon, entre as Avenidas Emilio Arroyo Hernandes e
Jerônimo Figueira da Costa
• Rua Leonardo Commar, entre a Rua Niterói e Rua João F. Barbosa;
• No cruzamento entre as Avenidas Nasser Marão e Wilson de Souza Foz
• Nas ruas do 1° Distrito Industrial;
• Reserva Chico Mendes e ruas do entorno;
• Parque Municipal Bosque das Nações e ruas entorno (conhecido como mata dos
macacos);
• Praça “Martinho Nunes Pereira”, conhecida com Praça do Tobogã: falta iluminação
na parte de baixo (Rua João Ferreira do Nascimento);
• Rua Chukichi Kakuda, entre as Ruas Maria Batista Quirino Boeren e Placídia
Teodoro de Jesus Pacheco;
• Na esquina da Rua Horácio dos Santos com a Avenida Jerônimo Figueira da Costa,
próximo ao Consultório Municipal VIII "Dr. Martiniano Salgado".
• No Jaboticabeiras (loteamentos São Vicente de Paula, Residencial Vila Bela e Cohab
Votuporanga C).
Ainda foi mencionado que a falta de poda ou poda feita de forma inadequada
prejudica a iluminação das ruas e calçadas.
No Distrito de Simonsen destacou-se que a maioria dos postes estão apagados ou
ficam oscilando entre apagados e acesos. Surgiu a demanda por iluminação na rotatória de
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entrada, devido ao grande fluxo de veículos e bicicletas, no período noturno. Também
apontaram falta de iluminação do lado da creche.
Na oficina da Região Sul, foi identificado pontos na Estrada Fábio Cavalari com
iluminação pública deficitária.
Na oficina dos Idosos, assim como na oficina da região leste, foi levantado como
problema a existência de ruas escuras no município como todo.
Na oficina dos Jovens foram relatados vários problemas em relação a iluminação
pública. Foram apontados como pontos críticos com iluminação insuficiente: Rua Paraná
(Loteamento Chácara das Paineiras); Rua Amapá (Parque Residencial San Remo); Rua
Augusto Duó (Jardim Terras de São José); no acesso aos loteamentos Parques Belo
Horizonte I e II, Ana Munhoz Alvares, Vida Nova Votuporanga III; entorno do supermercado
Porecatu (Ruas Minas e Mato Grosso); no entrono das Ruas Rio Grande e Canadá; ruas do
Loteamento Parque Belo Horizonte I; ruas de acesso entre os loteamentos Parques Belo
Horizonte I e II e Jardim Monte Verde; Rua Goiás entre a Rua Pernambuco e a Rua das
Bandeiras; e nos loteamentos do entorno do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da
Silva”.

5.4.5. Rede de Comunicação
Na oficina da Região Central, os participantes destacaram a falta de telefones públicos
funcionando em toda cidade e falta de wifi gratuito, pelo menos, nas praças do centro.
Na oficina da Vila Carvalho, também foi destacado a falta de telefones públicos
funcionando, e ainda a falta de sinal de celular e televisão, que mesmo para ter acesso aos
canais abertos é preciso instalar serviço particular. Desse modo, propuseram a instalação de
antena de celular, televisão e telefones públicos.
Na oficina da Região Norte, os participantes relataram que a região possui cobertura
ruim tanto de telefonia celular e quanto de internet, destacando os seguintes locais: Parque
das Nações I e II, Jardim Belas Águas e Park Residencial Colinas. Além disso, ressaltaram que
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as antenas de telefonia e internet existentes são muito próximas das residências,
preocupando a população quanto aos possíveis impactos à saúde.
Na oficina do Distrito de Simonsen, os participantes destacaram a falta de telefonia
celular; sinal ruim de televisão, que sai várias vezes do ar; e telefone público insuficientes,
hoje só tem um na praça e um na frente do posto de saúde.
Na oficina da Agricultura Familiar, os participantes relataram que a maioria dos locais
não têm sinal de celular e naqueles que tem, o sinal é de somente uma empresa. Quanto ao
acesso à internet nenhuma empresa atende a zona rural.
Já na oficina com os Jovens relataram que a rede de telefonia celular é ruim, nos
loteamentos Jardim Dharma, Chácara da Aviação, Parques Belo Horizonte I e II, Ana Munhoz
Alvares, Vida Nova Votuporanga III, Boa Vista I e II.

5.4.6. Mobilidade
Na oficina da Região Central os pontos de mobilidade destacados foram o transporte
público e o trânsito. Em relação ao transporte público, os participantes afirmaram que o
terminal é mal localizado e mal sinalizado, sem segurança para o pedestre, sendo proposto
a mudança para outro local. Ainda, falaram que a frota dos ônibus é antiga, valor da
passagem alto, espera no ponto de mais de 30 minutos e horários restritos para alguns
locais. Assim, propuseram a implantação de ônibus públicos mais confortáveis, com arcondicionado e wifi, para estimular a população a usar o transporte público. Já em relação
ao trânsito os pontos abordados foram as filas duplas de carros e transporte escolar, nos
horários de entrada e saída das escolas localizadas no centro, tanto municipais quanto
particulares, além do grande fluxo de pedestres; a entrada e saída de veículos grandes do
almoxarifado da Secretaria da Cidade; e vagas de estacionamento no centro que estimulam
o tráfego de veículo.
Já na Vila Carvalho a demanda foi por uma linha de ônibus, em pelo menos três
horários no dia, pois não há transporte público, existe, apenas, transporte escolar e uma van
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particular das 7h45min até 10h50min. Para ir ao centro da cidade, as pessoas vão de carro,
carona, bicicleta e até mesmo a pé (cerca de 10km da Vila até a Praça Matriz).
Outro ponto destacado foi em relação aos acessos da Rodovia para a Vila que são
precários, perigosos, devido à falta de acostamento e iluminação. Além disso, falta de
segurança para os pedestres na travessia da rodovia, os veículos passam acima da
velocidade permitida e já houve vários acidentes, inclusive morte por atropelamento. Sendo
assim, foi proposto a construção de passarela, sinalizador de solo e implantação de radar.
Na oficina da Região Oeste a demanda foi em relação aos pontos de ônibus, foi
proposto bancos e cobertura, devido ao clima.
Na oficina da Região Leste, assim como na Região Central, foi destacado a qualidade
do transporte público com horários não padronizados, espera de mais de 30 minutos, sendo
exemplificado o caso dos loteamentos São Cosme e São Damião e falta de transporte em
algumas regiões do município.
Outro ponto abordado foi a questão dos canteiros centrais das avenidas não terem
calçamento e nem passagens acessíveis para pedestre, nem mesmo na faixa, dificultando a
travessia, principalmente para pessoas com deficiência, carrinhos de bebê e pessoas com
mobilidade reduzida. Na região foi apontado as calçadas sem acesso e com desnível na
Avenida Antônio Augusto Paes, próximo à Rua do Café
Ainda, relataram o difícil acesso ao Parque do Horto, devido à única via de acesso não
ser pavimentada (VTG 448), desestimulando a visitação do parque.
Na oficina da Região Norte, a discussão sobre mobilidade ficou em torno de temas
como transporte público, trânsito, sistema viário, acessibilidade e ciclovia.
Em relação ao transporte público foram ressaltados os seguintes problemas: horários
ruins e sem padronização; falta de ônibus nos finais de semana, não atendendo os
trabalhadores; ônibus ruins; pontos de parada de ônibus sem infraestrutura; falta de pontos
de parada de ônibus no Parque das Nações, região com muitos idosos que precisam
caminhar até a Avenida Emilio Arroyo Hernandes; e falta de transporte público nas
proximidades da Rua Antônio Seba, entre as Ruas Agenor Sagres e Arlindo Francisco. Diante
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do exposto, os participantes propuseram um terminal de ônibus no cruzamento da Avenida
Emílio Arroyo Hernandes com a Rua Rubens Roveri; novas linhas; novos pontos de parada
de ônibus no interior dos loteamentos; e cobertura e bancos em todos os pontos, tendo em
vista o clima.
Na questão do trânsito foram destacados: a falta de sinalização indicando o sentido
de locais importantes na região como o Mini Hospital; falta de dispositivos de trânsito na
Rua Leonardo Commar; alto número de acidentes nas Ruas de sentido duplo no Pró povo;
e pessoas empinando moto na Rua Chukichi Kakuda. Propuseram então, instalação de placas
de orientação; ruas com sentido único no interior dos loteamentos; e fiscalização de trânsito
mais eficiente.
Quanto ao sistema viário foram marcados dois pontos:
• Dispositivo de acesso da Rodovia Péricles Belini para o Parque das Nações (Rua
Dinamarca), muito perigoso, ponto de descarte, sem asfalto e sem iluminação.
• Falta de prolongamento da Avenida Wilson de Souza Foz, após o pontilhão da
Rodovia Euclides da Cunha.
Já na questão de acessibilidade foi relatado que muitos locais não possuem calçadas
ou são pequenas, destacando o Parque Residencial Santa Amélia, onde o calçamento é
irregular e com degraus por conta da declividade, sendo difícil o caminhar para qualquer
pedestre, mas principalmente para pessoas com deficiência, carrinho de bebê e com
mobilidade reduzida. Ainda, foi exposto a situação da Avenida Emilio Arroyo Hernandes,
como exposto na oficina da região leste, o canteiro central não tem calçamento e passagem
com rampa acessíveis para o pedestre, nem mesmo na faixa, dificultando a travessia.
Por fim, foi colocada a questão da falta de ciclovia na região, sendo proposto a
implementação de uma ciclofaixa ao longo da Avenida Emilio Arroyo Hernandes.
Na oficina do Distrito de Simonsen, o debate sobre mobilidade foi pautado pelos
temas: transporte público, sistema viário e a linha férrea. Em relação ao transporte público,
os participantes, criticaram os horários restritos do transporte público para o centro do
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município (Saída do Distrito 7h00, 14h00, 17h00 e saída do centro 10h40, 17h40 e 18h50,
no entanto este tem que descer no trevo na Rodovia Euclides da Cunha).
Na questão do sistema viário, os participantes propuseram o prolongamento da
Marginal do Distrito de Simonsen até a rotatória da CTEEP, pois existe congestionamento
no trevo no horário das 17h00 por causa do posto de gasolina e saída das indústrias, tendo
um grande fluxo, de carro, motos e bicicleta. O prolongamento da marginal até a CTEEP
ligaria Simonsen a Região Oeste do Município, evitando ter que trafegar pela Rodovia
Euclides da Cunha, descongestionando o trevo. Outro ponto é a
Já o caso da linha férrea, além de ser um problema de mobilidade pois o trem fica
parado de 30 minutos a 2 horas, representa um risco pois a população para conseguir
atravessar acaba passando entre os trens, até mesmo por baixo, e muitas vezes durante a
travessia os trens começam a se movimentar. Propuseram que o Município negocie com a
Rumo (concessionária responsável pela linha férrea) para a mudança da área de
transposição.
Na Região Sul foi identificado mobilidade comprometidas das áreas localizadas do
outro lado da linha férrea. Como propostas foram sugeridos:
• Transposição da linha férrea pelo prolongamento República do Líbano;
• Implantação de Ciclovias ao longo da linha férrea e criação de um eixo de conexão
Sul-Norte pela Ruas Amazonas, Pernambuco e Bahia.
• Replanejar a hierarquização viária das vias arteriais e coletoras.
Na oficina da Agricultura Familiar, os participantes destacaram a manutenção
inadequada das Estradas Rurais, sendo destacados os seguintes problemas: intenso tráfego
dos caminhões de cana-de-açúcar; manutenção da estrada feita pela usina (divisa com
Álvares Florence); a prefeitura não atende solicitação para manutenção dos mata-burros;
época de chuva não tem drenagem adequado, impedindo o tráfego; manutenção feita com
materiais de construção triturados, ocasionando poeira tóxica e avarias nos carro, como
pneus furados por pregos. Além disso, relataram a falta de acesso da Rodovia Euclides da
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Cunha para a Estrada Municipal Claudinoro Merlotti, sendo necessário ir até o Município de
Valentim Genitl para ter acesso à estrada.
Na oficina da Pessoa com Deficiência, a discussão foi pautada pelo tema
acessibilidade desde os imóveis, calçadas, ruas, vagas de estacionamento, transporte público
até campanhas de educação.
Em relação à acessibilidade aos imóveis foi colocado que a maioria dos imóveis,
principalmente os comerciais e os públicos não estão adaptados e os que são considerados
adaptados possuem má sinalização, rampas fora do padrão definido pela ABNT NBR 9050 –
2015, banheiros mal sinalizados. Assim, fizeram as seguintes propostas: estimular que os
imóveis em toda cidade, não só os comércios do centro, tenham estruturas de acessibilidade,
tanto na entrada quanto nos banheiros; fazer parcerias com as instituições e empresas para
adaptação dos imóveis dos padrões estabelecidos pela NBR 9050; acessibilidade nos imóveis
do poder público, como escolas, postos de saúde, CRAS, entre outros; fiscalização nos
prédios antigos quanto á acessibilidade; fiscalização na execução da obra, falta engenheiro
para acompanhar; alvará de funcionamento e carta de habite-se liberados somente se tiver
todas as estruturas de acessibilidades dentro do que é exigido por lei; orientar o cidadão a
fazer denúncias por meio da ouvidoria em caso de obras que não estão cumprindo a lei de
acessibilidade.
Já para a questão das ruas e calçadas expuseram que, em geral, no município todo as
calçadas não são padronizadas, com desnível, quebrada, sem piso antiderrapante e mal
dimensionadas, muitas vezes impedindo a passagem no caso de existência de árvore e
poste, destacando a Rua Amazonas que é muito estrita e ponto importante de comércio e
serviços. Outro ponto, são os canteiros centrais das avenidas sem passagem acessível para
o pedestre e a pavimentação das ruas irregular. Desse modo, foram feitas as seguintes
propostas: maior qualidade na pavimentação asfáltica; sentido único em todas as ruas locais,
pois facilita a travessia para o deficiente; auto semáforo; semáforos com mais tempo para a
travessia do pedestre; regularizar as calçadas com rampa de acesso e piso táteis,
principalmente em pontos de travessia; semáforos sonoros para cego; fazer projeto de
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acessibilidade das calçadas a longo prazo para que as pessoas conheçam as leis e as normas;
transformar a Rua Amazônia no centro um calçadão, pensando mais no pedestre do que
nos veículos.
Na questão das vagas de estacionamento, os participantes relataram dificuldades em
adquirir o cartão de deficiente, não tendo informações e orientações corretas solicitá-los na
prefeitura. Outro ponto destacado foi que na cidade existe muitas guias pintadas de amarelo
sem necessidade ou critérios. Além disso, existem poucas vagas para deficientes na cidade,
principalmente em estacionamentos na área comercial e supermercados. Propuseram,
então: diferenciar cartões de idosos com o de deficiente, por que as vezes ocupam as
mesmas vagas; maior fiscalização e divulgação dos critérios para pintura e rebaixamento das
guias; estimular a criação de mais vagas para deficientes em pontos comerciais.
Quanto ao transporte público foi que o transporte público tem acessibilidade, mas
nem sempre funciona e o pontos de parada de ônibus não tem cobertura, bancos e pisos
táteis. A demanda foi por: transporte público adaptado de fato para a pessoa com
deficiência; treinamento para os motoristas, para saber lidar com o passageiro conforme a
sua necessidade; informação sonora sobre os horários e itinerários do transporte público
para as pessoas cegas; cobertura nos pontos de parada de ônibus com banco e piso tátil em
toda a cidade, mas principalmente na frente da APAE; isenção do pagamento da passagem
no transporte intermunicipal. Outro ponto relacionado ao transporte é que a prefeitura
disponibiliza um ônibus e um motorista para o transporte dos alunos da APAE, quando o
ônibus quebra ou o motorista não trabalha, os alunos ficam sem serviço. Portanto, a
demanda é que tenha um ônibus e um motorista reserva que possa ser usado ou chamado
quando necessário. Também foi proposto um treinamento para os motoristas que atendem
as pessoas com deficiência para poder tratá-los de maneira adequada.
Por fim, foi sugerido a realização de companhas públicas para orientar a população
sobre os direitos das pessoas com deficiência e como respeitá-los.
Em relação a mobilidade, na oficina dos Jovens, os participantes apontaram
problemas de trânsito na Rua Amapá próximo à praça Santa Luzia e Avenida Wilson Foz. Já
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no que se refere ao transporte público, houve apontamentos em relação aos intervalos
muito distantes dos horários dos ônibus e a alta velocidade em que os ônibus da
concessionária trafegam pelas Ruas dos loteamentos Parque Boa Vista I e II. Foram sugeridos
a implantação de lombadas nas Ruas Dioracy Esteves Garcia e Santo Valdemar Della Rovere
(Loteamento Parque Boa Vista I e II) e de um semáforo no acesso do Loteamento Jardim de
Bortole e Frigorífico Frango Rico.
Já na oficina dos Idosos, os participantes, elencaram como principais problemas de
mobilidade a existência de calçadas estreitas, fora do nível, sem acessibilidade e com
materiais de construção. Em relação ao transporte público foi elencado: a necessidade de
mais linhas e pontos de ônibus; implantação de um ponto de ônibus em frente ao Centro
de Convivência do Idoso; horários mais acessíveis nas festas da cidade, finais de semana e
feriados; ausência de rotas próximas aos equipamentos públicos da assistência social e
saúde; e que os ônibus param muito longe das calçadas e o degrau de acesso é muito alto.
No que tange a segurança no trânsito foi levantada a necessidade de instalação de
mais semáforos na cidade e identificado veículos transitando em alta velocidade, em
especial próximo de locais públicos. Também foi levantada para Simonsen a necessidade de
ônibus com mais assentos preferenciais e a gratuidade do transporte para os trabalhadores
do distrito.

5.4.7. Habitação
Na oficina da Vila Carvalho, os participantes expuseram que apesar da regularização
fundiária estar em processo e que muitos imóveis receberam as escrituras, o alinhamento
dos terrenos não foi feito, causando problema de delimitação dos lotes e as ruas.
Na oficina da Região Oeste, os participantes expuseram a existência de habitações
precárias na Chácara das Paineiras, próximo ao córrego Boa Vista e lotes de tamanho
pequeno no Vida Nova Votuporanga (Pacaembu), sendo que muitos estão vagos ou com
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imóveis para alugar. Então foi proposto o levantamento dos lotes e imóveis vazios,
subutilizados e o déficit habitacional.
Na oficina da Região Leste, também houve relato de habitações precárias nos
loteamentos São Cosme e São Damião.
Na oficina da Região Norte, os participantes marcaram os seguintes locais com
habitações irregulares e precárias:
• Ao longo do Córrego Marinheirinho (Pró-Povo): Travessas Bem te vi, das Emas,
Sabiá e Valentim Martins Delgobo
• Vila Formoso: Rua Liberdade (falta de esgotamento sanitário e pontos de descarte
de resíduo)
Na oficina da Região Sul foi relatado a existência de casas em áreas de risco por
estarem localizadas dentro das faixas não edificantes da ferrovia próximo ao condomínio
Athenas. Foi proposto que ao fazer os projetos de desfavelamento das ocupações
irregulares do Matarazzo, Alvin Algarve e Olympio Formenton, que sejam escolhidas áreas
próximas do local de origem das famílias.
Já na oficina do Distrito de Simonsen foi relatado a existência de habitação precárias,
muitas casas fechadas e abandonados, sendo a maioria das habitações do distrito são para
aluguel.
Na oficina de Pessoa com Deficiência, a demanda foi por mais casas adaptadas, além
das estruturas de acessibilidade, considerar o tamanho dos imóveis com espaços internos e
portas amplas.

5.4.8 Parcelamento e Usos do Solo
Na Região Central em relação ao conflito de uso foi proposto a desfuncionalização
do 1º Distrito Industrial estimulando a saída das indústrias para outros distritos e
determinação de novo zoneamento e uso e ocupação do solo, pois seu entorno se
caracteriza por loteamentos consolidados e os resíduos gerados por estas industrias
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possuem impactos significativos para a população, além de trânsito devido ao grande fluxo
de caminhões nos loteamentos.
Na Região Oeste houve relatos de incômodo pelo som alto dos caminhões de
vendedores ambulantes, principalmente nos finais de semana, nos loteamentos Boa Vista I
e II e Pacaembu (Belo Horizonte I e II, Ana Munhoz e Parque Vida Nova III). Também, foi
relatado incômodo pelo mal cheiro exalado do frigorífico avícola, Frango Rico, localizado no
2° Distrito Industrial. Foi proposto, para o primeiro caso, maior fiscalização destes
ambulantes e para o segundo a previsão de estrutura verde, como cinturões, no entorno
dos distritos industriais para diminuir o impacto das atividades industriais nos loteamentos
residenciais. No entanto, estes cinturões devem ser iluminados e com áreas de lazer,
evitando isolamento da área e insegurança.
Nas oficinas das Regiões Central e Oeste foi proposto a implementação de IPTU Verde
para quem tem área permeável maior que a Taxa de Permeabilidade exigida na lei.
Na oficina da Região Leste, foi ressaltado o som alto das chácaras de lazer no Cidade
jardim e a falta de fiscalização e alvará de funcionamento destes locais. Além disso, foi
proposto a previsão de IPTU progressivo na extensão da Av. Jerônimo Figueira da Costa até
o Cidade Jardim, para evitar lotes vagos e diminuir a especulação imobiliária tendo em vista
o potencial de expansão desta região.
Já na oficina da Região Norte, os participantes destacaram: o uso irregular das
calçadas com mesas de estabelecimento ou como estacionamento de carros e o incômodo
na vizinhança ocasionado pelo depósito de resíduos recicláveis localizado na Rua Horácio
dos Santos com a Avenida Jerônimo Figueira da Costa.]
Na oficina da Região Sul foi relatado a existência de sistemas de lazer no município
só com plantios de árvores, sem iluminação, mobiliário urbano, academias ao ar livre,
quadras esportivas, etc. Foi levantado também que por falta de investimentos nas áreas
periféricas os imóveis centrais são muito mais valorizados do que os da periferia com maior
especulação imobiliária. Identificou-se como um problema a proliferação de lotes com
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testada de 5 metros, que por terem dimensões muito pequenas possuem problemas de
ventilação e iluminação. Como propostas foram sugeridos:
• Implantação de sistemas de lazer dos loteamentos pelos empreendedores;
• Implantação do IPTU progressivo no tempo;
• Previsão de formas de se obrigar a ocupação de lotes e imóveis vagos;
• Prever permeabilidade maior de áreas públicas nas áreas de expansão da Bacia do
Marinheirinho;
• Prever diretrizes para os loteamentos preverem áreas verde e sistema de lazer ao
longo dos parques lineares, prevendo estruturas e mobiliários.
Assim como na oficina da região oeste, também, foi relatado, pelos Jovens o mal
cheiro ocasionado pela atividade do Frigorífico Frango Rico. Além disso, relataram mal
cheiro no final das Avenidas José Silva Melo e Fortunato Targino Granja; Marginal José
Marão Filho (próximo ao Mc Donalds); no acesso aos loteamentos Parques Belo Horizonte
I, II, Ana Munhoz Alvares, Vida Nova Votuporanga III; e Rua Canadá próximo a Rua Rio
Grande. Porém não foi possível diagnosticar as causas deste mal cheiro.

5.4.9. Outros
Na oficina da Região Central foi colocado em discussão as condições dos banheiros
públicos, principalmente na Praça São Bento, Concha Acústica e Santa Luzia. Segundo os
participantes os banheiros não possuem manutenção, estão precários e sem condições de
uso, tornando-se pontos de insegurança. Outro ponto abordado foi a falta de pontos de
hidrantes para o bombeiro em casos de incêndio, hoje o centro tem somente dois pontos
na Rua Amazonas, um na altura da Rua Santa Catarina e uma na altura da Rua Alagoas,
devendo ser estudado mais pontos no município.
Na oficina da Região Central, os participantes relataram a falta de limpeza de um
terreno na Rua do Café, entre a Rua Ceará e Avenida Francisco Vilar Horta.
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Na oficina do Distrito de Simonsen houve demanda para a reforma do velório
municipal, os participantes expuseram que está abandonado e com muro caindo, sem
condições seguras de uso.

5.5. DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
A dimensão “Desenvolvimento Socioambiental” aborda questões relacionadas à
arborização urbana, aos sistemas de lazer, áreas verdes e reservas urbanas, aos recursos
hídricos e represa municipal, áreas de proteção, Horto Florestal, poluição ambiental e
resíduos sólidos. O Mapa do Desenvolvimento Urbano, anexo 71, mostra a síntese dos
problemas e demandas discutidos durante as oficinas comunitárias.

5.5.1. Arborização
Na Região Central os participantes destacaram que Votuporanga como um todo não
é arborizada, principalmente a região central, além disso, não tem um Parque Natural, hoje
os maiores fragmentos estão no Horto Florestal e na área em torno da Arena Plínio Marin.
Assim foi colocado as seguintes propostas: criação do IPTU Verde para imóveis que possuem
a taxa de permeabilidade maior que exigida na lei; criar dispositivos legais para permitir a
fiscalização após a carta de habite-se, pois muitos acabam pavimentando as áreas de
permeabilizando e retiram a árvore no passeio público confrontante ao terreno; em áreas
consolidadas, permitir compensação em outros terrenos; realizar estudo sobre tecnologias
de infraestrutura verde para adaptação das áreas consolidadas (centro); estimular as
empresas e pessoas físicas a aderirem o Programa Adote o Verde; e educação ambiental.
Na oficina da Região Oeste também foi abordada a questão da falta de arborização
e educação ambiental, além da proposta de IPTU verde. Na região o destaque foi para
arborização ruim na Avenida José Silva Melo. Outra proposta foi para as áreas verdes dos
condomínios fechados que devem ficar na área externa, evitando muros extensos.
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Na Região Leste, a falta de arborização também foi um dos pontos abordados, dando
destaque para os seguintes locais na região: árvores na marginal do Parque da Cultura, na
Avenida José Marão Filho, precisam de manutenção, as mudas acabam morrendo ficando
esta parte sem sombreamento; em toda extensão da Avenida Anastácio Lasso, nos
loteamentos São Damião e São Cosme; Avenida dos Bancários as são árvores pequenas,
deveria ser plantado espécies arbóreas mais robustas.
Na oficina da Região Norte, a falta de arborização também norteou uma parte da
discussão do desenvolvimento socioambiental, sendo destacado, na região, a falta de
arborização nas Avenidas Jerônimo Figueira da Costa e Emilio Arroyo Hernandes. Outro
ponto abordado foi a falta de manutenção das mudas que acabam morrendo, poucas
espécies de árvores permitidas para o plantio na zona urbana e plantio de coqueiros que
não fazem sombreamento. Ainda, foi proposto fiscalização da área permeável e plantio de
árvores defronte ao terreno após carta de habite-se.
Nas oficinas da Região Sul e Jovens os participantes, também, destacaram que
Votuporanga precisa rever o plano de arborização do município e os critérios para poda e
supressão das árvores. Além disso, na oficina dos jovens foi falado da incompatibilidade das
árvores com a dimensão da calçada e propuseram plantio no centro e na Avenida José Silva
Melo e estudo de espécies que são compatíveis com as calçadas do centro.

5.5.2. Áreas Verdes, Reservas Biológicas e Sistemas de Lazer
Na Região Oeste foi destacado a questão de transforma em parque área verde
localizada atrás do CEM Prof.ª Clary Brandão Bertoncini (Reserva Ambiental João Curti),
como mencionado no item 3.2.3 do esporte e lazer. Nesta dimensão a preocupação foi com
a área particular ao lado da reserva onde localiza-se o córrego, a proposta foi de integrar
essa área à Reserva Ambiental e preservá-la, devido sua importância ambiental, pois na
época da chuva a área inundada é de mais ou menos 30 metros do leito do rio.
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Outra área abordada foi uma área verde entre o Ecotudo Oeste e o Jardim Monte
Verde, no qual foi proposto aumento da área de preservação devido a existência de
nascente, hoje cuidada pela população.
Na Região Leste foram destacadas áreas verdes e de sistema de lazer no Cidade
Jardim que estão abandonadas, sem estrutura e sem manutenção (mato alto), sujeitas à
degradação por descarte irregular, abandono de animais entre outros. São elas: Praça
Warter Sanches Malerba, Praça Adelino de Oliveira, Praça bento Oliveira Guimarães, Praça
Antonio Alves dos Santos, Praça Santo Ganutti, Sistema de Lazer da Rua Marcelo José dos
Santos Ferreirae Sistema de lazer da Rua Elvio Moriali.
Na Região Norte o destaque foi para a falta de manutenção e fiscalização das Áreas
de Proteção Permanente, Reservas Biológicas, Áreas Verdes e Sistemas de Lazer, os
participantes relataram que a maioria destas áreas estão sendo degradadas por descarte de
resíduos irregular, descarte de animais mortos, abandono de animais, e ainda, utilizadas para
uso de drogas e outro crimes. Foram ressaltadas as seguintes áreas (todas já mencionadas
no item 3.2.3 Esporte e Lazer):
• Áreas Verdes e Sistema de Lazer às margens do córrego Marinheirinho (desde o
Sistema de Lazer “Altino Ferreira” ao longo das Travessas das Emas, dos Pardais,
Sabiá, Valentim Martins Delgobo e Ruas Joaquim Gomes da Silveira e Chukichi
Kakuda em toda sua extensão): pontos de descarte irregular, consumo e tráfego
de drogas, proliferação de escorpião, sistema de lazer não implementado, Sistema
de Lazer “Altino Ferreira” degradado e sem arborização, coleta de água
diretamente da mina pela população, falta segurança; catadores independentes e
ferros velhos na margem do córrego, descarte irregular de esgoto, construção não
respeito a metragem da APP e assoreamento do córrego.
• Reserva Biológica Chico Mendes: equipamento público de esporte e lazer
degradado, descarte de lixo, falta de manutenção, falta de arborização, foco de
dengue e ponto de drogas.
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• Remanescente entorno da Arena Plínio Marin: criação de Parque para preservação
da área, como mencionado em outros itens.
Parque Municipal Bosque das Nações: degradado, iluminação insuficiente, descarte
irregular, focos de dengue, falta de acesso para limpeza e manutenção.
• Área Verde na Rua Austrália: descarte irregular de resíduos.

Diante do exposto acima foi colocado as seguintes propostas: implementação de
Plano de Bairro Ambiental com fiscalização e multa por descarte irregular, revitalização
destas áreas (limpeza, iluminação, cercamento e reflorestamento); aumento da área de APP
do córrego Marinheirinho de 60m para 200 m; incentivos para criação de parques para que
essas áreas não pareçam ociosas; intensificar ações de limpeza nos loteamentos;
implementação de mais pontos de entrega voluntária de resíduos – PEV’s; e educação
ambiental.
No Distrito de Simonsen foi destacada uma área verde no final da Rua São Paulo que
poderia ser um Parque com estrutura para caminhada, ciclismo, prática de esporte e
parquinho infantil.
Já na oficina da Região Sul foi abordada da ocupação dos Parques Lineares com
infraestrutura para caminhada, bancos, iluminação para não parecerem áreas ociosas e
sujeitas à degradação. Na região foi destacado o Parque Linear do Boa Vista que hoje possui
vários pontos de descarte irregular. O mesmo acontece com o Sistema de Lazer Amadeo
Ferrari (entre as Avenidas Conde Francisco Matarazzo e Prestes Maia), falta tanto mobiliário
quanto equipamentos de esporte, como academia ao ar livre, quadra, campo e parquinho.
Outra questão colocada foi de os loteamentos destinarem área para sistema de lazer,
mas não os implementam de fato ficando áreas ociosas, como é o caso do sistema acima
mencionado. Os participantes também falaram dos sistemas de lazer do Parque Residencial
Figueiras que se encontram na mesma situação. Propuseram a obrigatoriedade dos
loteamentos entregarem os sistemas de lazer arborizados e equipados, evitando a criação
de espaços degradados na cidade.
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Também foi mencionada a Reserva Francisco de Assis, na Rua Francisco Pelegrini Parque Residencial do Lago, que está sendo degradada por descarte irregular de resíduos e
animais mortos, e, portanto, os participantes propuseram criar área de convívio e trilhas de
caminhadas na reserva.
Outra preocupação é a preservação ambiental da área da Fazenda Favaro, tendo em
vista que nos últimos anos a região vem crescendo e esta área é importante para as
nascentes dos córregos Marinheirinho e Paineiras, nesse sentido, importante prever unidade
de conservação com conexão com as áreas de preservação permanente dos dois córregos.
Ainda, foi sugerido as seguintes propostas: criar dispositivos legais para diretrizes de
loteamentos, quando implantados próximos à parques lineares, que as áreas verdes e de
sistemas de lazer sejam adjacentes ao parque, preservando assim os fundos de vale; criar
dispositivos legais de preservação de nascentes em loteamentos; e ação coordenada entre
a SAEV e a Secretaria de Educação para conscientização da população quanto à preservação
ambiental e sustentabilidade.
Nas oficinas dos Jovens foram destacadas as áreas verdes e os sistemas de Lazer dos
loteamentos Belo Horizonte I e Parque Boa Vista I e II, falta manutenção, mato muito alto,
sem arborização e sem estrutura e equipamentos nos sistemas de lazer.

5.5.3. Recursos hídricos, Represa Municipal, Área de Proteção
Permanente e Nascentes
Na oficina da Região Oeste e dos Jovens foi relatado mau cheiro no córrego Boa Vista
próximo ao loteamento Belo Horizonte I, o que pode ser indicativo de descarte irregular de
esgoto no corpo hídrico, tendo necessidade de investigação e fiscalização. Além disso, foi
proposto o aumento da área do Parque Municipal da Represa de 60 metros para 100 metros,
no mínimo.
Na oficina da Região Norte, os participantes destacaram a falta de limpeza no córrego
do curtume
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proposto o mapeamento das nascentes, tanto na zona urbano quanto na rural para
que sejam preservadas e revitalizadas, se for o caso.
Já na Região Leste, foi destacado os impactos ambientais da represa municipal, como
assoreamento e poluição por atividades não compatível com as características ambientais,
como é o caso da fábrica de carretinha que usa tinta e solventes na cabeceira da represa. E
propuseram a dragagem da represa para desassoreamento e no Parque da Represa prever
área de lazer, área de APP da margem direita da represa de 200m e que os futuros
loteamentos localizados na margem direita da represa destinem todas as áreas verdes e de
sistema de lazer para a borda do horto e represa.
Além disso, foi proposto maior fiscalização para descarte irregular na represa do
trabalhador, no Parque da Cultura.

5.5.4. Poluição ambiental
Na Região Central foi destacado a poluição sonora causada pelos escapamentos de
moto, carros de propaganda e trenzinho das crianças, que além do som alta, as músicas não
são adequadas às crianças. Assim, foi colocado a necessidade de criar critérios e regras para
diminuir o impacto destas atividades.
Nas oficinas da Agricultura Familiar e do Rural foi destacado como o maior problema
que afeta os pequenos produtores e os agricultores familiares é o impacto da pulverização
área de inseticida por aviões realizado nas propriedades com produção de cana-de-açúcar.
Houve relato de morte de filhotes, impacto na produção de seringueira, queima do pasto e
de hortas e contaminação de nascentes, além disso, muitos desistiram de produzir por causa
deste tipo de poluição. Desse modo, foi proposto criar legislação que regule a pulverização
área por aviões, proibindo totalmente, sendo o processo gradual ou permita somente em
grandes propriedades determinando um limite de borda para não afetar propriedades
vizinhas ou fazer levantamento das propriedades de agricultura familiar e proibir a
pulverização por aviões nestas áreas. Outros pontos destacados foram as queimadas que
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acontecem com frequência na região e acabam queimando a produção inteira, sem os
culpados serem responsabilizados e o descarte de embalagens de agrotóxicos nas estradas
rurais.
Na oficina da Região Norte foi abordado a questão da poluição dos recursos hídricos
devido ao uso dos rios para lavagem das máquinas de pulverização de agrotóxico, sendo
sugerido a construção de pontos d’água na zona rural que seria utilizado para este fim e
pelos bombeiros em casos de queimada.
Na oficina da Região Leste, os participantes relataram poluição atmosférica por pó
proveniente de uma marmoraria na Av Francisco de Vilar Horta perto da rotatória da Av José
Marão Filho, sendo necessário fiscalização.

5.5.5. Resíduos sólidos
Na Região Central a discussão ficou em torno da destinação da coleta seletiva, coleta
de resíduos rurais e dos grandes geradores. Quanto a destinação da coleta seletiva, foi
apontada as seguintes demandas: programa de educação ambiental voltado ao resíduo
sólido, pois, segundo a SAEV a maioria dos loteamentos têm coleta seletiva, no entanto a
maioria da população, ainda, não separa os resíduos; programa de educação ambiental que
estimulem a compostagem doméstica (reciclagem do resíduo orgânico); fortalecer a
Coopervinte para ser auto gestacional, para tanto, o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos deve prever cursos de formação em gestão de negócio e financeira; e
fiscalização dos catadores informais que condicionam os resíduos de maneira inadequada,
tendo impacto ambiental e na saúde.
Em relação aos resíduos rurais, os participantes destacaram que os pontos de coleta
são inadequados, ficando os resíduos expostos, além das caçambas não comportarem o
volume, gerando mal cheiro e proliferação de vetores de doenças. Foi relatado o caso do
ponto de coleta próximo ao loteamento São Cosme, na Estrada Municipal Primo Furlan,
onde as caçambas são insuficientes para o volume de resíduo colocado ficando tudo no
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chão e ainda acabam descartando entulhos, formando uma pilha de resíduo. Foi proposto
rever a estrutura do local de armazenamento dos resíduos para que estes não fiquem
expostos.
Quanto aos grandes geradores, a discussão foi o condicionamento inadequado dos
resíduos, principalmente os orgânicos, dos supermercados, quitandas, restaurantes e bares
que geram, mau cheiro e proliferação de vetores de doença, principalmente ratos. Desse
modo foi proposto a criação de legislação específica para os grandes geradores de resíduos
sólidos serem responsáveis pela separação dos materiais recicláveis e compostagem dos
resíduos orgânicos.
Na Vila Carvalho, apesar de ter a coleta seletiva (quarta-feira, segundo site da SAEV),
a maioria dos participantes alegaram que não separam os recicláveis e os poucos que
separam, entregam para dois moradores da própria vila e somente lata de alumínio e garrafa
pet. Surgiu como proposta, educação ambiental em relação a reciclagem e instalação de
Ponto de Entrega Voluntária – PEV.
Na Região Oeste também foi destacada a necessidade de programas de educação
ambiental que estimulem a compostagem doméstica (reciclagem do resíduo orgânico) e a
separação e destinação adequada aos materiais recicláveis. Além disso, maior fiscalização
de descarte irregular de resíduo, sendo proposto ser feita também pelos agentes de saúde
comunitários.
Na oficina da Região Leste os participantes mencionaram, novamente, a questão das
caçambas para o resíduo rural não comportar o volume de resíduos e citaram o problema
no São Cosme, propondo, desta vez, modificar o modelo das caçambas aumentando sua
capacidade e não permitindo que o resíduo fique exposto ou aumentar a frequência da
coleta. O mesmo acontece no final do loteamento Cidade Jardim, na Estrada Municipal
Osvaldo Bertolin. Também foram apontados outros pontos de descarte irregular na região:
na Rua do Café próxima à Rua Ceará; Rua Ceará próxima à Rua das bandeiras; na área da
represa próxima à Rotatória da Av Deputado Aureo Ferreira com a Estrada Municipal
Osvaldo Bertolin (nesta área, também, foi relatado processo de erosão); no Sistema de Lazer
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na Rua bento Gonçalves dos Santos (APP da Represa); e no Sistema de Lazer, no final da Rua
Antonio Delalibera, no loteamento Cohab Votuporanga C, conhecido popularmente como
Jaboticabeiras. Por fim, sugeriram a mudança do modelo das lixeiras do Parque da Cultura,
hoje são facilmente depredadas, e limpeza diária do Parque.
Na oficina da Agricultura Familiar, assim como na da região central e leste, houve
apontamentos quantos as lixeiras para coleta dos resíduos rurais, sendo não adequadas
deixando o lixo exposto sujeito a proliferação de animais vetores de doenças. Além disso,
acabam sendo pontos de descarte irregular, tanto de entulho como de animais mortos.
Então propuseram voltar a coleta porta a porta, maior fiscalização e monitoramento dos
pontos de descarte irregular e implementação de programas de educação ambiental.
No Distrito de Simonsen quanto à questão de resíduo foi destacado a falta de
manutenção no trator que coleta os resíduos de varrição, limpeza dos quintais dos
domicílios e no entorno das escolas municipais, duas vezes por semana.
Assim como na oficina da Região Central, na oficina da Região Sul, também, foi
proposto ser obrigatório a coleta seletiva e a compostagem para os grandes geradores,
como supermercado, quitandas, restaurantes e bares.
Um ponto preocupante na região sul é o descarte irregular e principalmente de
animais mortos na Estrada Fabio Cavalari próximo ao aeroporto, concentrando um número
alto de urubus na cabeceira da pista, sendo um risco de acidente. Desse modo foi proposto:
programa permanente para a coleta de entulhos como materiais de construção, móveis e
limpeza de terrenos; e patrulha para fazer limpeza e fiscalização nas vicinais.
Na oficina dos Jovens, os participantes expuseram que algumas ruas não tem coleta
seletiva, como a Rua Cuiabá e apontaram os seguintes locais com pontos de descarte
irregular:
• Praça Antônio Joaquim Pereira, Rua Missao Otuki - Chácara Aviação: entulho e
animais mortos;
• Área verde ao longo da Rua Chukichi Kakuda: entulho;
• “Cohab CHRIS”: entulho e móveis em lotes vazios;
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• Esquina da Rua Paraná com a Rua das Paineiras;
• Rua Amapá - Santa Luzia: queima de lixo;
• Rotatória no final da Avenida José Silva Melo: queima de lixo;
• Sistema de Lazer ao lado do CEMEI “Terezinha Guerra, na Rua Paraguai defronte à
Rua Augusto Duó: queima de lixo;
• Monte Verde: entulho, animais mortos e queima de lixo.

Por fim, propuseram: programas de educação ambiental para conscientização, de
jovens e adultos, sobre consumo sustentável e resíduos sólidos, incentivando a separação
do resíduo reciclável; mais unidades de Ecotudo com melhor distribuição na cidade; e
implementação de programa de limpeza e recolhimento de entulho e móveis, pelo menos,
duas vezes no ano.

5.5.6. Gestão e Educação Ambiental
Na Região Central os participantes destacaram a falta de educação ambiental como
essencial para que a população faça a parte dela nas questões de sustentabilidade, como
separação dos resíduos recicláveis, compostagem doméstica, uso racional da água, acabar
com as queimadas, respeitar a taxa de permeabilidade dos terrenos e manter a arborização
urbana. Propuseram, então, a criação de um sistema de gestão, educação e fiscalização que
consiste em um processo de educomunicação ambiental seguido de fiscalização.
Na oficina da Região Oeste foram propostas as seguintes ações: adoção da Agenda
3P pela administração pública, principalmente em relação ao uso de copos plásticos
descartáveis; aplicativo para que os munícipes denunciem irregularidades; e mutirões de
conscientização.
Nas oficinas das Regiões Norte e Sul, também foi destacado a falta de educação
ambiental como principal fator do desrespeito com as áreas verdes no município e, portanto,
o programa de educação ambiental deve ser fortalecido com projetos em todos os
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loteamentos, tanto na educação formal como informal. Foi proposto a articulação com
entidades religiosas e da sociedade civil para mobilização da população e ampla divulgação
das ações (educomunicação).

5.5.7. Outros
Na Vila Carvalho e no Distrito de Simonsen nas mesas da dimensão do
desenvolvimento socioambiental surgiu o debate sobre o alto número de abandono animal
(cães e gatos) nestas regiões, devido à proximidade de rodovias, na primeira região da
Rodovia Pericles Belini e na segunda da Rodovia Euclides da Cunha. Houve relato de
matarem os animais queimando ou envenenando. Portanto, a demanda, foi por maior
fiscalização e apoio do poder público na castração e vacinação destes animais que na
maioria das vezes ficam nas ruas.
Na oficina da Agricultura Familiar os participantes expuseram que têm prejuízos na
produção, principalmente de milho e mandioca, por invasão de javali, que é um animal
introduzido na fauna brasileira e, portanto, não possui predador, ficando sem controle
populacional. Alguns produtores desistiram deste tipo de plantio pois não conseguiram
conter as invasões.
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