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Relatório 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA GESTÃO PÚBLICA COMPROMETIDA 

COM AS NOSSAS ÁGUAS 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
(BRASIL, 1988) 

 

INTRODUÇÃO 

 A responsabilidade pela qualidade ambiental é de todos: do Poder Público e da 

Sociedade Civil. Ao setor público e seus diversos órgãos cabem as atribuições definidas por 

lei, as quais situam os agentes públicos como gestores da utilização dos recursos naturais, 

e também das demais atividades humanas passíveis de impactar negativamente a 

disponibilidade desses recursos. Disponibilidade para as gerações atuais e futuras. À 

Sociedade Civil cabe acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas, bem 

como participar de sua elaboração.  

 O presente relatório contempla um conjunto de propostas elaboradas de modo 

participativo por cidadãos que atuam em diversos segmentos da Sociedade Civil e do Poder 

Público. Seu conteúdo foi discutido e construído no âmbito das atividades desenvolvidas no 

Curso “Conservação e Gestão das Nossas Águas: Compreender para Participar”. Neste 

espaço, foi possível o compartilhamento, entre vários atores sociais de formações diversas, 

de conhecimentos multidisciplinares e experiências pessoais e profissionais vivenciadas no 

município de Votuporanga, em relação à situação e gestão de recursos hídricos locais. Foi 

possível, assim, promover a discussão de importantes assuntos vinculados à conservação e 

gestão da água. Buscou-se esclarecer as relações entre os recursos hídricos e outros temas 

como o planejamento e zoneamento urbano, o gerenciamento de resíduos, a drenagem 

urbana, bem como aspectos relacionados à legislação e gestão pública. 

 Esse relatório objetiva externalizar uma contribuição do grupo de pesquisadores e 

dos participantes do curso supramencionado para a Sociedade Civil e o Poder Público do 

município. Proporciona aos demais cidadãos o conhecimento da realidade relacionada à 

conservação das águas em Votuporanga, podendo constituir, ainda, subsídio aos gestores 

públicos no que tange ao desenvolvimento de futuras políticas e ações voltadas à 

conservação desse bem natural tão essencial à vida, a água. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA PENSAR A ÁGUA NA CIDADE 

 A quantidade e a qualidade da água dos corpos hídricos superficiais – rios e lagos – 

e subterrâneos – aquíferos – é produto das atividades desenvolvidas no território da bacia 

hidrográfica. Assim, o modo como se dá a ocupação do território e ampliação da cidade 

sempre trará consequências para as águas.  

  Também refletirá na qualidade e quantidade das águas a maneira como lidamos as 

necessidades mais básicas do homem, ou seja, o modo é realizado o abastecimento de 
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água, o afastamento e tratamento do esgoto, a coleta e destinação dos resíduos, o 

encaminhamento das águas de chuva que escoam pelas estruturas de drenagem.  

 Serão também percebidas consequências em razão do modo pelo qual se 

desenvolvem as atividades produtivas na cidade e na área rural. Algumas são mais 

impactantes que outras, o que requer o planejamento de sistemas de controle de poluição 

em função, por exemplo, de sua localização. 

 Com base nesses aspectos, são apresentadas abaixo problemáticas relacionadas 

aos recursos hídricos no município, as quais foram objeto de discussão entre os 

participantes do curso. Apresenta-se, como resultado dessas discussões, um conjunto de 

propostas voltadas a minimizar, mitigar ou prevenir os impactos negativos nos recursos 

hídricos locais. 

 

PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS AOS RECURSOS HÍDRICOS E PROPOSTAS PARA 

SEU ENFRENTAMENTO  

 

1. EXPANSÃO URBANA SOBRE ÁREA DE MANANCIAL 

 Entre 2007 e 2016, considerando os limites do perímetro urbano oficial, verificou-se o 

aumento da área urbana de 22 km2 para 53 km2. Isso equivale a um aumento de cerca 

140% em quase dez anos (VOLPI; LACERDA, 2007; VOTUPORANGA, 2015). Parte dessa 

expansão tem ocorrido sobre a bacia de contribuição da Represa Municipal de Votuporanga, 

manancial responsável pelo abastecimento de 36% da população, segundo informado no 

Plano de Segurança da Água, elaborado em 2014 pela SAEV Ambiental (SAEV 

AMBIENTAL, 2014a). 

 

Figura 1. Ocupação urbana na bacia do Córrego do Marinheirinho, com destaque para a área de 

drenagem da Represa Municipal.   

  

Fonte: Modif. Google (2015), Votuporanga (2015). 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

3 
 

 Na década passada, acelerou-se a ocupação urbana nas bacias hidrográficas de 

dois importantes córregos que contribuem para a Represa Municipal: Marinheirinho e 

Paineiras.  Na Figura 2, registra-se em “A” a expansão na margem esquerda da Represa 

Municipal, no Córrego Marinheirinho e, em “B”, sobre área localizada entre os dois córregos.  

 

Figura 2. Ocupação urbana da bacia de drenagem da Represa Municipal entre 2002 e 2016. 

 

Fonte: Modif. Google (2015). 
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 A urbanização acelerada dessa bacia de contribuição tem apresentado 

consequências importantes como transbordamentos recorrentes ocorridos em 2014 e 2016 

(Figura 3). Em 2016, o evento causou interrupção no fornecimento de água durante vários 

dias, em razão do alagamento do local onde se situam as bombas de adução para a 

estação de tratamento de água. 

 

Figura 3. Transbordamento da Represa Municipal ocorrido em 2014.  

 

 Fonte: Jornal A Cidade (2014).  

 

 Tal expansão, além de impactos hidrológicos, agrega riscos à contaminação da água 

destinada ao abastecimento público, uma vez que incentiva a implantação de atividades 

potencialmente poluidoras na área de influência direta da represa. Tal situação é bem 

representada pela expansão da Zona de Parques Empresariais sobre a área de drenagem 

da Represa Municipal. A operação foi aprovada pela Lei Complementar Municipal nº 

157/2010 (VOTUPORANGA, 2010), alterando o Plano Diretor Municipal (VOTUPORANGA, 

2007a). A área em questão está representada na Figura 04.  

      Além do macrozoneamento, apresentado na Figura 04, o microzoneamento pode 

também resultar em potenciais riscos no que se refere à contaminação dos corpos d’água 

na área de drenagem da Represa Municipal. Na Figura 05, destacam-se áreas classificadas 

como zonas de “Comércio e Serviços Pesados” inseridas nas bacias de cursos d’água 

contribuintes da represa. Na Figura 06, as mesmas áreas são destacadas sobre imagem de 

satélite em que é possível visualizar a delimitação da área de drenagem da represa. A 

fiscalização e o controle sobre a geração e destinação adequada de efluentes líquidos e 

outros resíduos por esses empreendimentos e atividades é essencial para diminuir os 

potenciais riscos de contaminação. 
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Figura 4. Zona de parques empresariais instalada na bacia de drenagem da Represa Municipal.  

   

Fonte: Modif. Votuporanga (2015), Google (2015). 

 

 Figura 5. Áreas inseridas ou próximas à área de drenagem da Represa Municipal nas quais são 

realizadas ou é possível implantar atividades de “Comércio e Serviços Pesados”.  

 
 

Fonte: Modif. Votuporanga (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 km 

2,3 km 

Legenda: 

                 

A 

B 

Apontamento em A e B 

de área classificada 

como Zona de Parques 

Empresariais 

                 

 

 

 

0,5 km 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

6 
 

Figura 6. Áreas inseridas ou próximas à área de drenagem da Represa Municipal nas quais são 

realizadas ou é possível implantar atividades de “Comércio e Serviços Pesados”, em  

 

Fonte: Modif. Google (2015), Votuporanga (2016). 

 

 Outra fonte de contaminação é originada da inexistência de rede coletora de esgotos 

em algumas casas do Bairro São Cosme, localizadas próximas à margem esquerda da 

represa, cujas fossas situam-se muito próximas do espelho d’água.  

 Em 2009, foi aprovada a Lei Municipal nº 4.677/2009 (VOTUPORANGA, 2009c), que 

instituiu a Zona de Proteção de Mananciais de Votuporanga (ZPM), cuja abrangência se 

estende por toda a microbacia hidrográfica do Córrego do Marinheirinho: 

 
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, 2009c) 

  

 A lei menciona um rol de atividades que não deverão ser realizadas na ZPM: 

 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, institui as “Áreas de Conservação de Mananciais”, as quais são 

constituídas por faixas de 300 metros no entorno de nascentes, a partir da área úmida, e 

das margens dos corpos d’água, a partir da cota máxima de inundação. Empreendimentos, 

atividades e usos nessas áreas deverão ser autorizados pelo órgão ambiental municipal. 

São instituídas, também, algumas medidas de proteção nessas áreas, a saber: 

 

 1 km 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

7 
 

 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. 

 Tais medidas protetivas complementam as já delineadas na redação original do 

Plano Diretor Municipal (VOTUPORANGA, 2007a), como a instituição da Zona de Proteção 

Ambiental da Represa e o Parque da Represa (Figuras 7 e 8, respectivamente). Em relação 

ao parque, ressalta-se que a Lei Complementar Municipal nº 150/2009 (VOTUPORANGA, 

2009a) diminuiu a área de proteção proposta na redação original. Na margem esquerda, 

previa-se 100 metros a partir da cota máxima de inundação, extensão alterada para um 

trecho de 30 metros e outros três trechos contíguos de 60 metros. Na margem direita, a 

proteção que era de 300 metros a partir da cota máxima de inundação foi diminuída para 

dois trechos contíguos de 60 metros e outro de 100 metros. 

 Na Figura 8, além da área original do Parque da Represa, destacam-se o 

macrozoneamento e o contorno do perímetro urbano originalmente definidos no Plano 

Diretor (VOTUPORANGA, 2007d). Conforme mencionado, algumas das ampliações de 

perímetro urbano supervenientes à delimitação de 2007 estenderam-se sobre a Zona de 

Proteção Ambiental da Represa e o Parque da Represa. Tais sobreposições são 

destacadas na Figura 9, que apresenta o contorno atual do perímetro urbano no município. 

Aponta-se também nessa figura, porção da área incluída pela Lei Complementar Municipal 

nº 157/2010 (VOTUPORANGA, 2010), referente às Zonas de Parques Empresariais 

destacadas nas Figuras 5 e 6.  

 Observa-se que o processo de ampliação do perímetro urbano tem sido orientado 

também para a margem direita da Represa Municipal. A ocupação dessas áreas poderá 

gerar efeitos ainda mais deletérios relacionados a picos de escoamento superficial, 

ocasionando transbordamentos mais frequentes na barragem da Represa Municipal, com 

potencial comprometimento do aterro. 
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Figura 7. Indicação da localização da Zona de Proteção Ambiental da Represa Municipal. 

    

Fonte: Modif. Votuporanga (2007c) 

 

Figura 8. Localização e abrangência do Parque da Represa em mapa que mostra a delimitação do 

perímetro urbano e zoneamento aprovados na redação original do Plano Diretor.  

  

Fonte: Modif. Votuporanga (2007d) 
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 Figura 9. Áres incluídas no perímetro urbano sobre a Zona de Proteção Ambiental da Represa 

Municipal após a aprovação da redação original do Plano Diretor.  

 

Fonte: Modif. Google (2015), Votuporanga (2015).  

 

Propostas 

A) Regulamentação e fiscalização de atividades que representam riscos à contaminação 

dos corpos d’água superficiais e subterrâneos 

 A regulamentação deve ir além do já estabelecido pelo Plano Diretor e o 

Zoneamento Urbano. Faz-se necessária a instituição de leis municipais específicas, visando 

à implantação do licenciamento ambiental municipal para atividades potencialmente lesivas 

ao meio ambiente, especialmente as que não integram o rol de empreendimentos fiscalizado 

pela CETESB. O licenciamento estabelecerá restrições e procedimentos de controle de 

poluição, de forma a prevenir a contaminação dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. A bacia de contribuição da Represa Municipal deve ser considerada uma das 

áreas prioritárias para a regulação e fiscalização.  

 Dispositivos legais já instituídos – Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento 

Básico – preveem a implantação do licenciamento ambiental municipal. O Plano de 

Saneamento dispõe inclusive sobre a necessidade de fiscalização de atividades específicas. 

O tema é destacado também na lei municipal que Institui a Zona de Proteção de Mananciais 

de Votuporanga: 

 
Art 6º. São instrumentos de planejamento e gestão da Zona de Proteção de 
Mananciais do Município de Votuporanga: (...) VIII – Licenciamento e a fiscalização 
de empreendimentos, de parcelamento, uso e ocupação do solo. (VOTUPORANGA, 
2009c) 

  

 Entre as atividades e empreendimentos não fiscalizados pela CETESB, em razão 

das competências do órgão estadual não os abrangerem, estão incluídos “ferros velhos” e 

outras atividades nos quais se mantem em depósito alguns tipos de resíduos sólidos, e 
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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). Nesse sentido, diversas das atividades desenvolvidas nas zonas 

de “Comércio e Serviços Pesados” (Figura 5) deverão ser objeto da regulamentação 

proposta. As atividades de fiscalização poderão ainda ser compartilhadas com a Secretaria 

de Saúde, em razão da relação com o controle de vetores. O atendimento aos 

procedimentos determinados poderá ser requisito para a emissão de alvarás municipais. 

 A efetiva implantação do licenciamento ambiental municipal poderá ser realizada por 

meio das seguintes etapas: 

i) Estruturação de proposta com embasamento técnico e legal; 

ii) Encaminhamento desta para os órgãos/entidades municipais com atuação 

relacionada ao tema; e 

iii) Discussão e elaboração de texto definitivo. 

 Sugere-se que estejam envolvidas nesse processo, especialmente no item (ii) acima, 

as seguintes instituições: SAEV Ambiental, Ministério Público, Vigilância Sanitária, CETESB, 

Câmara Municipal e representantes da sociedade civil envolvidos com a proteção ambiental. 

 Entende-se, ainda, que o meio ambiente deva ser gerenciado no município por uma 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente específica, com autonomia para fiscalizar e garantir 

a preservação ambiental e dos recursos hídricos. Essa questão será abordada com mais 

detalhes no item 4.1. 

 

B) Realização de diagnóstico da aplicação da Lei de Proteção de Mananciais (Lei Municipal 

nº 4.677/2009) e revisão sistemática visando sua implementação 

 Em razão da expansão urbana observada sobre a Zona de Proteção de Mananciais 

(ZPMV) e também sobre a Zona de Proteção Ambiental da Represa Municipal, faz-se 

necessária a realização de diagnóstico voltado a avaliar o atendimento às medidas 

protetivas elencadas nesse diploma legal, as quais deveriam estar em vigência desde 

outubro de 2009. 

 O tema foi objeto do Decreto Municipal nº 9.115/2014 (VOTUPORANGA, 2014a), 

publicado mediante proposta de redação apresentada pelo Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento (COMDEMA). A realização do diagnóstico pela SAEV Ambiental é 

uma das disposições apresentadas no decreto. No entanto, ainda não foi executado. 

 Outras questões específicas não incluídas no conteúdo mínimo do diagnóstico 

precisam ser levantadas. Dentre elas estão a quantificação da presença de fossas sépticas 

irregulares na ZPMV e a efetividade das ações de conservação de solo realizadas no âmbito 

dos Termos de Ajustamento de Conduta assinados pelos proprietários rurais da Associação 

dos Proprietários Rurais da Microbacia do Córrego do Marinheirinho com o Ministério 

Público Estadual. Faz-se necessária, também, a atualização do diagnóstico da situação das 

nascentes e córregos publicado no Plano de Segurança da Água (SAEV AMBIENTAL, 

2014a), uma vez que o trabalho foi realizado em 2008, quando ainda não haviam sido 

iniciadas as ações de restauração florestal das nascentes e córregos do Programa Vida ao 

Marinheirinho, financiadas com recursos da Agência Nacional de Águas e o Fundo 

Socioambiental da Caixa Econômica Federal (RODELLA; ALVES, 2015).  
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 Com base nos resultados obtidos, deverá ser discutida a necessidade de atualização 

da referida lei, o que demandará um amplo debate envolvendo representantes da Prefeitura 

Municipal (Secretarias Municipais relacionadas à temática), Casa da Agricultura (CATI/SAA), 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária, Ministério Público Estadual, CETESB, Associação 

dos Produtores do Marinheirinho, COMDEMA, entre outros. 

 

2. ALAGAMENTOS E PROCESSOS EROSIVOS ASSOCIADOS À DRENAGEM 

2.1. ALAGAMENTOS 

 Existem no município diversas áreas sujeitas a alagamentos, os quais são 

consequência da insuficiência dos dispositivos de drenagem implantados e da inexistência 

destes em outros locais. O Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em 2012 e 

aprovado pela Lei Municipal nº 5.267/2012, apresenta um mapa-diagnóstico com a 

localização dos problemas (VOTUPORANGA, 2012a; 2012b) (Figura 10). 

 

Figura 10. Locais com problemas de inundação e alagamento no município.  

  

Fonte: Modif. Votuporanga (2012b). 

 

 A avaliação desses pontos e da magnitude das ocorrências permite apontar os locais 

em que os problemas de drenagem apresentam maior vulto. Os cinco principais locais são 

indicados na Tabela 1 e na Figura 11. 

 

 

 

 

  0,6 km 
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Tabela 1. Descrição da localização dos pontos críticos indicados na Figura 11. 

Pontos Descrição da localização 

1 Avenida Paschoalino Pedrazolli próximo ao Clube Assary 

2 Cruzamento da Rua Sergipe com Rua Ceará 

3 Cruzamento da Rua Minas Gerais com a Rua dos Lírios 

4 Avenida José da Silva Melo 

5 Intermediações do Truck Galego 

                    Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 11. Pontos críticos de drenagem urbana. 

 

Fonte: Modif. Google (2015). 

 

 Ressalta-se que o município, por meio de aporte de recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos, contratou em 2004 uma série de estudos de micro e macrodrenagem 

voltados a orientar ações destinadas a sanar deficiências relacionadas à drenagem urbana 

(EMIZACON CONSTRUÇÕES LTDA, 2006). O estudo aponta recomendações para as 

seguintes sub-bacias: (i) afluente da margem direita do Córrego Boa Vista – Av. Jesus Silva 

Melo; (ii) sub-bacia do Córrego Santa Amélia; (iii) Córrego Marinheirinho do Alto; (iv) 

afluente da margem esquerda do Córrego Marinheirinho – Av. Antonio Augusto Paes; (v) 

Córrego Seco e (vi) Córrego do Marinheirinho – Paineiras. 

 No entanto, a expansão urbana tem ocorrido recentemente para áreas que não 

foram tratadas especificamente nesses estudos, como: a bacia de drenagem do Córrego 

Cachoeirinha, já localizado na bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados; a margem 

esquerda do Córrego Boa Vista; e o Córrego do Barreiro.  

 

 

 

  0,58 km 
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2.2. PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO 

 Votuporanga foi classificada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2012) 

como município com “Alta Criticidade” em relação à ocorrência de processos erosivos 

(Figura 12). Nesse cenário, a insuficiência do sistema de drenagem em diminuir a 

velocidade das águas pluviais e de orientar seu fluxo para dispositivos adequados resulta 

em erosão, com consequências tais como o assoreamento de córregos e a desestabilização 

das margens de rios e córregos.  

 

Figura 12. Classificação de Votuporanga como município com alta criticidade em relação à 

ocorrência de processos erosivos. 

 

Fonte: Modif. IPT (2012). 

 

 Nas Figuras 13 e 14 apresenta-se a situação do Córrego do Curtume, que está 

canalizado abaixo da Avenida Antônio Augusto Paes e continua seu curso, após findo o 

canal, ao lado do terminal rodoviário do município. 

 

Figura 13. Trecho crítico do Córrego do Curtume.  

 
Fonte: Modif. Google (2015). 
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Figura 14. Erosão da calha e assoreamento no Córrego do Curtume: A – Trecho logo após sua 

passagem ao lado do terminal rodoviário; B e C – assoreamento sob uma travessia (ponte). 

 

Fonte: André L. S. Navarro. 

  

 Outro corpo hídrico muito afetado pelo assoreamento é o Córrego do Marinheirinho, 

em especial a Represa Municipal. Informações oficiais divulgadas pela SAEV Ambiental em 

2014, no laudo técnico elaborado pela autarquia em razão do transbordamento da represa, 

indicam um nível de assoreamento de 49% em relação ao volume de armazenamento 

(SAEV AMBIENTAL, 2014b). Nas Figuras 15 e 16, apresentam-se algumas consequências 

do aporte de sedimentos no manancial, com foco formação de um banco de areia próximo à 

entrada do Horto Municipal e no assoreamento junto ao início do espelho d’água. 

  

 

 

 

A 

C B 
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Figura 15. Banco de areia formado às margens da Represa Municipal: A – visão geral da área; B – 

detalhe do local.  

  

 

Fonte: A – André L. S. Navarro ; B – Modif. Google (2015). 

 

Figura 16. Ponto crítico de assoreamento no início do espelho d’água da Represa Municipal: A – 

situação em 2002; B – situação em 2015.  

 

 

  Fonte: Modif. Google (2015). 

  

 Ainda em relação à represa, é preciso avaliar a necessidade de execução de novas 

ações de conservação do solo na área rural de sua bacia de contribuição. Há alguns anos, 

conforme supramencionado, foram executadas pela Patrulha Rural curvas de nível e outras 

ações de conservação nas propriedades dos produtores da Associação de Produtores 

Rurais da Microbacia do Córrego do Marinheirinho, em função de acordo com o Ministério 

Público local. Nas Figuras 17 e 18, são apresentadas situações observadas na área rural da 

bacia da represa que merecem atenção por indicarem a ocorrência de perda se solo.   

2002 2015 

A B 

A 
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    70 m 

 

  

    93 m     93 m 
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 Processos erosivos importantes são verificados também junto a dispositivos de 

drenagem subdimensionados. Na Figura 19, é retratada grave erosão localizada entre duas 

pontes próximas que atravessam o Córrego Boa Vista, junto à Rodovia Péricles Bellini (SP-

461), onde há desestabilização no talude. Na Figura 20, é possível observar dispositivo 

avariado no Córrego Olaria, à altura da travessia da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), 

fato provavelmente ocorrido em razão de subdimensionamento. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

  

 

 

Figura 19. Erosão em área 

próxima a dispositivo de drenagem 

no Córrego Boa Vista.  

 

Figura 18. Assoreamento no canal principal 

do Córrego Paineiras, antes do espelho 

d’água da represa.  

Figura 20. Dispositivo de drenagem danificado no 

Córrego Olaria, na travessia da Rodovia Euclides da 

Cunha (SP-320).  

Figura 17. Curva de nível repleta de solo 

oriundo de processos erosivos localizada na 

área de drenagem da Represa Municipal.  

Fonte: Osmair Rossini. Fonte: André L. S. Navarro 

Fonte: André L. S. Navarro. Fonte: André L. S. Navarro 
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Propostas 

 Neste item destacam-se seis propostas, dentre as quais as três primeiras (A, B e C) 

objetivam a remediação dos principais impactos negativos na malha urbana, e as três 

últimas (D, E e F) a atenuação de futuros impactos relacionados à erosão, drenagem e 

implantação de infraestrutura. 

 As propostas A, B e C estão alicerçadas nos seguintes critérios: i) prioridade na 

remediação dos pontos de maior risco de alagamento, erosão e assoreamento; ii) situação 

no que tange à disponibilidade de projetos técnicos; iii) nível atual de degradação e 

vulnerabilidade das áreas; iv) exequibilidade pelo poder público; v) atendimento à legislação 

municipal. 

 E relação ao atendimento à legislação, ressalta-se que o conjunto das propostas 

busca atender a diretrizes de drenagem estabelecidas no Plano Diretor (VOTUPORANGA, 

2007a), no Plano Municipal de Saneamento Básico (VOTUPORANGA, 2012B), e no Plano 

de Segurança da Água (SAEV AMBIENTAL, 2014a). 

 

A) Atender à demanda de execução e finalização de projetos executivos elaborados pela 

Prefeitura de Votuporanga para as áreas críticas relacionadas à drenagem urbana  

 Executar com recursos públicos municipais, estaduais ou federais os seguintes 

projetos: 

 1. Drenagem da Av. Paschoalino Pedrazolli, próximo ao Clube Assary: 

 - Ano de elaboração do projeto: 2016/2017; 

 - Natureza: obras de barramentos em pontos à montante da contribuição; 

- Situação: previsão para término do projeto executivo em 2016. 

 2. Drenagem da Avenida José da Silva Melo: 

 - Ano de elaboração do projeto: 2013; 

 - Natureza: obra de canalização; 

 - Custo previsto: R$ 3.600.000,00; 

- Situação: licitação prevista para 2017 para a 1ª etapa (entre as ruas Rio Grande e 

Uruguai, com valor aproximado de R$2.500.000,00). 

 3. Drenagem do cruzamento entre as ruas Sergipe e Ceará: 

 - Ano de elaboração do projeto: 2012; 

 - Natureza: obra de canalização; 

 - Custo previsto: R$ 818.000,00; 

 - Situação: pequeno trecho já realizado na Av. Antônio Augusto Paes em 2014. 
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B) Canalização do Córrego do Curtume na Avenida Antônio Augusto Paes e prolongamento 

da Rua Horácio dos Santos 

 Trata-se de área com alto grau de degradação em razão da grande contribuição 

pluvial a montante. A situação tem contribuído significativamente para o assoreamento do 

Córrego Marinheirinho. Está localizada em ponto cuja travessia contribuirá muito para a 

melhoria da mobilidade na cidade, o que agrega prioridade à remediação da área degradada 

e a canalização do córrego. 

 Isto posto, propõe-se que seja elaborado Projeto Técnico Executivo para a 

canalização do Córrego Curtume e recuperação das áreas no entorno afetadas pelos 

processos erosivos. 

 

C) Execução do desassoreamento da Represa Municipal, limpeza da calha de córregos 

afluentes e regularização e execução de barramentos localizados nos córregos a montante 

 O desassoreamento da Represa Municipal é uma das ações mais urgentes a serem 

realizadas no município, em razão de equacionar dois importantes problemas: a 

necessidade de ampliação no armazenamento de água para abastecimento humano; e a 

gradativa perda da função do barramento no amortecimento de cheias. Para tanto, faz-se 

também necessária a elaboração de Projeto Técnico Executivo passível de ser licitado com 

urgência.  

 Atrelada ao desassoreamento da represa está a necessidade de limpeza das calhas 

dos corpos d’água afluentes, operação não realizada no município há alguns anos. Essa 

ação também proporcionará um efeito de amortecimento em razão da disponibilização de 

maior volume de espera em eventos de chuva intensa, diminuindo picos de cheia como os 

que promoveram o transbordamento da represa. 

 Associa também a esse conjunto de ações a regularização dos barramentos 

existentes na bacia de contribuição da represa e a construção de outros que se encontram 

em fase de dimensionamento pela Prefeitura Municipal. Alguns já têm sua localização 

predefinida e podem inclusive ser executados com maquinário próprio. Faz-se necessária a 

elaboração de um plano de trabalho e sua formalização por meio das peças de 

planejamento orçamentário elaboradas anualmente pelo órgão municipal competente. 

 

D) Atualização dos estudos de macrodrenagem existentes e elaboração de novos estudos 

para as bacias de contribuição em processo de ocupação 

 A ocupação urbana de bacias para as quais não se dispõe de infraestrutura de 

saneamento básico implantada e estudos de macrodrenagem é uma realidade no município. 

O último estudo aprofundado foi realizado há uma década, com foco na área urbana, 

quando o perímetro oficial ocupava menos da metade da área urbana atual (EMIZACON 

CONSTRUÇÕES LTDA, 2006). Em razão desse cenário e dos impactos negativos 

relacionados à temática, faz-se necessária a urgente atualização dos estudos de 

macrodrenagem existentes e realização de novos estudos para as bacias de contribuição 

em processo de ocupação, com ampliação para as áreas rurais do município, com vistas a 

orientar a emissão de diretrizes técnicas confiáveis para os projetos de infraestrutura de 

drenagem necessários.  
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 O documento final deverá contar com a manifestação dos atores sociais e setores 

representativos interessados e do COMDEMA. 

  

E) Implantação de incentivo fiscal para o aumento de áreas permeáveis nos lotes e do IPTU 

progressivo 

 Recomenda-se implantar, mediante alteração do Código Tributário Municipal 

(VOTUPORANGA, 2005) e demais normas aplicáveis, desconto no valor do IPTU para os 

proprietários que mantiverem em seus lotes área permeável maior que a determinada pela 

legislação, com o objetivo de beneficiar aqueles que contribuem para o aumento da 

permeabilidade e a consequente recarga dos aquíferos.  

 A regulamentação do IPTU progressivo no tempo – instrumento previsto no Plano 

Diretor vigente (VOTUPORANGA, 2007a) – é importante à medida que se estima a 

existência de uma grande quantidade de lotes não edificados no município, os quais 

desfrutam de infraestrutura de drenagem já instalada. Com a ocupação desses lotes, 

espera-se que se diminua a demanda por novos loteamentos e, consequentemente, pela 

ampliação das redes de água, esgoto e drenagem. 

 

F) Definição das áreas de expansão urbana, visando o direcionamento da ocupação, a 

minimização dos impactos ambientais e a divisão equânime dos ônus e benefícios da 

expansão 

 O Plano Diretor elaborado em 1995 e aprovado por meio da Lei Municipal nº 

2.829/1996 (VOTUPORANGA, 1996) contemplava a indicação das áreas de expansão 

urbana, trazendo também diretrizes viárias e outras relacionadas ao ordenamento do 

território a ser ocupado (CUCATO, 2015). Tal metodologia não foi adotada no Plano Diretor 

vigente, aprovado em 2006 e que será obrigatoriamente revisado em 2017. Entende-se que 

a indicação prévia das áreas de expansão e das respectivas diretrizes no Plano Diretor 

constitui importante instrumento de ordenação territorial e prevenção de impactos 

ambientais.  

 Isto, pois a definição dessas áreas requer a realização de estudos prévios, por meio 

dos quais é possível avaliar os impactos positivos e negativos relacionados a diversas 

variáveis ambientais, urbanísticas, econômicas e outras relacionadas à urbanização, 

evitando problemas futuros. 

 Considera-se necessária, ainda, a regulamentação do instrumento urbanístico de 

outorga onerosa, no que se refere especificamente à mudança do uso do solo, em especial, 

quando se tratar de alteração de solo rural para urbano. Esse instrumento, previsto no Plano 

Diretor vigente, mas carente de regulamentação, pode ser utilizado para dividir entre os 

empreendedores os ônus sociais advindos da ocupação de áreas desprovidas de 

infraestrutura urbana, as quais ampliam significativamente os custos públicos de 

manutenção em relação à ocupação de áreas em que já se dispõe de infraestrutura 

implantada.  

      Por fim, com o mesmo objetivo da divisão equânime de bônus e ônus entre a 

coletividade e os empreendedores, há que se viabilizar a aplicação de instrumentos fiscais 

como a contribuição de melhoria, por meio da qual retorna ao Poder Público e, portanto, à 
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coletividade, parte dos investimentos realizados em infraestrutura e que agregam valor ao 

patrimônio de particulares. 

 Tais instrumentos, se aplicados com foco na sustentabilidade ambiental, constituirão 

mecanismos importantes para a conservação das reservas hídricas. 

 

 3. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 A disposição irregular de resíduos sólidos é um dos grandes problemas relacionados 

à gestão dos resíduos em Votuporanga. O Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS, publicado em 2014, diagnosticou 35 pontos de descarte 

irregular de resíduos sólidos, sendo 21 deles críticos. Os pontos são discriminados na 

Figura 21, extraída do plano (VOTUPORANGA, 2014b; 2014c). 

 

Figura 21. Pontos de descarte irregular diagnosticados no PMGIRS. Os pontos de descarte irregular 

estão em vermelho. 

 

                          

Fonte: Modif. Votuporanga (2014c). 

 

 Embora seja realizada a limpeza periódica dos locais pela Prefeitura, o descarte 

irregular perdura. Outras ações também são realizadas como tentativa de diminuir as 

práticas, como a implantação de pontos de entrega voluntária (PEVs) e o recebimento nos 

ECOTUDOs. A SAEV Ambiental tem ofertado também um serviço pago para o traslado de 

resíduos volumosos do domicílio dos munícipes para o ECOTUDO. 

  0,6 km 
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 Observa-se também a existência de locais no município com histórico de utilização 

como “lixão”, muitos dos quais ainda não tiveram sua remediação efetivamente realizada e 

outros que cuja remediação foi iniciada, mas não terminada, como apresentado na Figura 

22. A figura ilustra o aterramento de resíduos às margens do Córrego Olaria, próximo ao 

local onde o corpo d’água atravessa a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), ao norte da 

cidade.  

 A atuação de catadores informais de resíduos sólidos também pode constituir um 

potencial risco de contaminação de aquíferos e cursos d’água. Alguns acumulam os 

resíduos sólidos nos próprios quintais e outros locais nos quais em que os materiais ficam 

expostos a chuvas e em contato direto com o solo, por vezes às margens de córregos 

(Figura 23). 

 Em visita a vários locais que dão acesso aos córregos do município, como travessias 

e pontes, verificam-se frequentes depósitos de resíduos tanto nas vias próximas quanto nos 

próprios canais dos corpos d’água. Nas calhas, observa-se especialmente, mas não apenas, 

a disposição de resíduos de construção civil (entulho), conforme destacado nas Figuras 24 a 

26. Na Figura 27, destaca-se descarte irregular em local próximo ao divisor de águas (linha 

férrea) das bacias do Ribeirão do Marinheiro e do Rio São José dos Dourados. As imagens 

foram obtidas em maio de 2016.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resíduos remanescentes de 

antigo lixão às margens do Córrego Olaria, 

próximo à travessia da Rodovia Euclides da 

Cunha (SP-320).  

Figura 23. Acomodação de material reciclável 

coletado por catador informal às margens de 

curso d’água.  

Fonte: André L. S. Navarro. Fonte: André L. S. Navarro 
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 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. De acordo com os dados mais recentes disponíveis 

no Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS, 2014b), referentes ao ano de 

2014, verificou-se que neste ano foram coletados no município 1.014 toneladas de resíduos 

recicláveis, dos quais 922 foram destinadas à reciclagem. O total coletado correspondeu a 

3,5% do total de resíduos sólidos recolhidos naquele ano, de 28.467 toneladas.  

 Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012), o 

“Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos”, de 2012, há no resíduo sólido domiciliar 

produzido no Brasil, em média, uma porção de 32% de material reciclável. Considerando 

Figura 26. Descarte irregular próximo a ponte 

que atravessa o Córrego das Paineiras próximo 

ao início do espelho d’água da Represa 

Municipal.  

Figura 25. Descarte irregular de resíduos no 

Córrego Boa Vista, próximo à travessia da 

Rodovia Péricles Bellini (SP-461).  

Figura 24. Descarte irregular de resíduos no 

Córrego Boa Vista, próximo à travessia da 

Avenida República do Líbano.  

Figura 26. Ponto de descarte irregular próximo 

localizado entre o viveiro de mudas da 

COACAVO e o barracão onde funciona a 

COOPERVINTE. 

Fonte: André L. S. Navarro. Fonte: André L. S. Navarro 

Fonte: André L. S. Navarro. Fonte: André L. S. Navarro 
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essas informações e os dados do SNIS de 2014, acima apresentados, verificavam-se ainda 

passíveis de reaproveitamento 28,5% do total de resíduos gerados no município, o 

equivalente a 8.113 toneladas. 

 Segundo o mesmo estudo, 51% dos resíduos gerados correspondem a material 

orgânico ou resíduo úmido, que poderiam ser objeto de compostagem. Tais resíduos são 

atualmente enviados, juntamente com resíduos passíveis de reciclagem, para disposição 

final em aterro localizado a cerca de 15 quilômetros, no município de Meridiano-SP. 

 Verifica-se, em relação a essa problemática, que a sua solução gira entorno da 

promoção de ações integradas de Educação Ambiental (EA), em sentido amplo, visando 

atingir tanto o público escolar – segmento alvo da grande maioria das ações realizadas no 

município – quanto os adultos.  

 Ressalta-se, ainda, como importante aspecto relacionado à condução da política de 

gestão dos resíduos sólidos no município, a ausência de fonte de receita vinculada à 

prestação do serviço de coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos. A criação de 

taxas relacionadas à manutenção dos serviços de limpeza urbana consta como diretriz do 

Plano Diretor e também como meta nos Planos Municipais de Saneamento Básico e de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (VOTUPORANGA, 2007a; 2012b; 2014c). Uma 

dessas taxas é a taxa para grandes geradores de resíduos sólidos urbanos, os quais 

deveriam obrigatoriamente destinar seus resíduos, porém utilizam o serviço de coleta 

público sem pagamento de contrapartida. 

 A implantação de instrumentos dessa natureza é especialmente importante em razão 

do impacto financeiro que a gestão dos resíduos sólidos incute às finanças da SAEV 

Ambiental. Atualmente, os custos com limpeza urbana são mantidos fundamentalmente por 

meio das receitas das tarifas de água e de esgoto, o que claramente tem impactos na 

manutenção adequada e ampliação desses outros serviços. Além disso, pode-se atentar 

para a transparência desse procedimento, uma vez que não se esclarece ao usuário dos 

serviços qual a parcela do valor pago está custeando as ações de gerenciamento de 

resíduos e limpeza urbana, e quais se referem efetivamente aos serviços de abastecimento 

de água e coleta, afastamento e tratamento de esgotos utilizados. 

 Informações do SNIS (2014a) (Tabela 1) informam, em 2014, uma receita 

operacional direta da SAEV Ambiental com as tarifas de água e esgoto de R$ 21,6 milhões. 

A receita total da autarquia nesse ano correspondeu a R$ 25,6 milhões. As despesas com a 

gestão dos resíduos nesse ano foi de R$ 8,2 milhões, ou seja, 37,8% da receita direta e 

32% da receita total. 

 Uma análise comparativa dos dados do SNIS (op cit.) entre os 85 municípios 

paulistas cuja gestão dos sistemas de água e esgoto é realizada por meio de autarquias 

municipais, demonstra que a tarifa média aplicada em Votuporanga (R$ 1,68/m3) é a 48ª 

mais barata. 
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Tabela 01. Informações sobre a prestação dos serviços de água e esgotos em Votuporanga em 

2014. 

 

Indicadores 

Receita Tarifas 

Receita 
operacional 
direta total 

Receita 
operacional 

direta com água 

Receita 
operacional 
direta com 

esgoto 

Tarifa 
média 

de água 

Tarifa 
média de 
esgoto 

FN001 FN002 FN003 IN005 IN006 

Ano / Unidade milhões R$/ano milhões R$/ano 
milhões 
R$/ano 

R$/m³ R$/m³ 

2014 21,64 11,65 9,99 1,62 1,74 

     Fonte: SNIS (2014a). 

  

 Considerando o conjunto dos 47 municípios que ofertaram, em 2014, tarifas médias 

mais baixas que Votuporanga, verifica-se que a SAEV Ambiental foi a autarquia com a 5ª 

maior despesa de exploração por economia, alcançando R$ 326,65 por economia no ano 

considerado. Dentre o conjunto das 85 autarquias municipais de São Paulo, a despesa de 

exploração por economia observada em Votuporanga é a 17ª mais elevada. Tal valor 

elevado reflete a inserção do custo com a limpeza urbana no rol de despesas da SAEV 

Ambiental. 

 

Propostas  

A) Diminuição da destinação de material reciclável ao aterro sanitário por meio da 

organização de catadores informais e da implantação de ações de Educação Ambiental 

 Sugere-se que a diminuição do envio de materiais recicláveis ao aterro sanitário seja 

realizada aumentando-se a eficiência da coleta seletiva e da destinação correta dos 

resíduos recicláveis, objetivos passíveis de serem atingidos por meio de: 

i) Estruturação de ações de organização para os catadores informais de material 

reciclável: 

- fornecimento de espaço de armazenamento (box), evitando que os 

catadores acumulem em quintais o material coletado; 

 - organização de estratégias para regular a venda deste material, evitando a 

práticas abusivas de atravessadores; 

- concessão de “bolsa reciclável” ou realização de contrato de prestação de 

serviços pela cooperativa de catadores à Prefeitura Municipal, nos moldes de 

experiências já adotadas por alguns municípios como Belo Horizonte-MG e 

Leme-SP. 

ii) Implantação de uma política permanente de Educação Ambiental que fomente a 

separação do lixo domiciliar, mediante: 

- criação de estrutura institucional específica de Educação Ambiental 

(departamento ou setor), que atue como articulador de ações em conjunto 
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com outras secretarias (Saúde, Assistência Social, Educação), visando a 

promoção de políticas integradas; 

- transformação do Projeto “Reciclar é Preciso” em um programa oficial e 

vinculação deste à estrutura institucional proposta acima; 

- capacitação dos professores da rede municipal de ensino em metodologias 

de Educação Ambiental que promovam trabalhos transversais e 

interdisciplinares.  

 Tais ações, além de contribuírem para a destinação correta dos resíduos sólidos 

urbanos, poderão contribuir com o desenvolvimento econômico-social mediante a inserção 

dos catadores informais dentro de um regime de trabalho mais organizado, com a 

consequente a diminuição dos custos com o aterro particular.  

 A realização de cálculo utilizando as informações disponibilizadas no SNIS (2014b) 

(Tabela 2), referentes a 2014, baseado também no fato de que aproximadamente 3,5% do 

total de resíduos gerados é recolhido na coleta seletiva, demonstra que seriam 

economizados R$ 765 mil com o aterramento naquele ano se o percentual de coleta seletiva 

abarcasse os 28,5% de material reciclável não recolhido (8.113 toneladas). Tal economia 

seria efetivamente maior se for considerada a diminuição da distância percorrida pelos 

caminhões até Meridiano-SP, o que abaixaria o valor de R$ 97,20 por tonelada, relativo à 

coleta e transporte. Caso esse valor diminua pela metade, seriam economizados, somando-

se a economia com a disposição no aterro, aproximadamente R$ 1,15 milhão. 

 Por meio de informações recentes obtidas junto a colaboradores da COOPERVINTE, 

a cooperativa de catadores de materiais recicláveis que opera no município, a atual receita 

média mensal com a venda do material coletado é de cerca de R$ 290,00 por tonelada 

(informação verbal)1. A comercialização das 8.113 toneladas não coletadas em 2014, 

aplicando-se o preço atual, geraria uma receita de aproximadamente R$ 2,3 milhões. 

 

Tabela 02. Informações sobre a coleta de resíduos sólidos urbanos de Votuporanga em 2014. 

 

Indicadores 
(2014) 

Serviço terceirizado de coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 
e Públicos 

Coleta e transporte Disposição Coleta e transporte +                     
Disposição 

Co012 Co162 

Valor contratual 
Valor 

contratual 
Valor  

Unidade R$/t R$/t R$/t 

 - 97,20 84,03 181,23 

           Fonte: SNIS, 2014b. 

 

 

                                                           
1
 Informação fornecida por Elias Ghiotto em reunião do grupo de pesquisa participativa constituído no Curso 

“Conservação e Gestão das Nossas Águas: Compreender para Participar”, realizada em Votuporanga, em 
agosto de 2016. 
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B) Diagnóstico específico sobre o descarte irregular de resíduos e implantação de mais 

PEVs 

 Com relação à problemática do descarte irregular de resíduos sólidos, bem ilustrada 

anteriormente, são propostas:  

i) Realização de estudo voltado à identificação e análise específica das causas que 

orientam o descarte irregular de resíduos nos pontos diagnosticados no PMGIRS 

(VOTUPORANGA, 2014c), com vistas à promoção de ações de Educação Ambiental 

integradas com outras Secretarias Municipais e voltadas as especificidades dos 

diversos bairros; 

ii) Implantação de mais Pontos de Entrega Voluntária em locais prioritários a serem 

indicados no estudo recomendado no item “i”, acima. 

 

C) Instituição de instrumentos normativos para incentivar a coleta seletiva e a redução da 

geração de resíduos sólidos 

 Deve ser discutida a necessidade da criação e instituição de instrumentos como 

multas, tarifas ou taxas, com o objetivo de incentivar o aumento do volume de material 

reciclável coletado e a redução da geração de resíduos, diminuindo, assim, os custos do 

Poder Público com coleta, transporte e destinação final. Um objetivo complementar, no caso 

das tarifas ou taxas, é o de conferir transparência às tarifas cobradas, uma vez que hoje 

desconhece-se a parcela do que é pago como coleta e destinação de resíduos por meio das 

tarifas de água e esgoto.  

 

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS À GESTÃO AMBIENTAL COM 

REFLEXOS NOS RECURSOS HÍDRICOS 

 A Lei Complementar Municipal nº. 106/2007, o Plano Diretor (VOTUPORANGA, 

2007), em diversos artigos e incisos, especificamente nas seções “Da Política de Meio 

Ambiente, Do Meio Ambiente, Do Saneamento Ambiental e da Política de Gestão de 

Resíduos Sólidos”, trata da política municipal de meio ambiente e suas diretrizes. Destacam-

se algumas delas: 

 
Art. 156 – São objetivos da Política do Meio Ambiente: 
I – articulação com as políticas públicas de gestão e proteção ambiental, de áreas 
verdes, de recursos hídricos, de saneamento básico, de drenagem urbana e de 
coleta e destinação de resíduos sólidos; (...) 
Art. 157 – São diretrizes gerais da Política do Meio Ambiente: 
I – fortalecimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
II – implementação e consolidação dos programas de educação ambiental das redes 
formal e informal de ensino, e nos órgãos públicos municipais; 
Art. 158 – São diretrizes específicas da Política de Meio  
(...) VI – criação do sistema integrado de gestão e fiscalização ambiental municipal, 
a ser coordenado pelo órgão executivo municipal do Meio Ambiente; (...) 
XI – promoção de campanhas educativas e de políticas públicas integradas que 
visam contribuir com a redução, a reutilização e a reciclagem; 
XXI – Compete ao Poder Público Municipal, com a participação da sociedade civil, 
garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, para as 
presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: 
a) criar uma estrutura administrativa específica para gerir a Política Municipal 
do Meio Ambiente;  
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b) estabelecer mecanismos de gestão e controle, conectando-se com as pastas da 
municipalidade em especial educação, transporte, saúde, turismo e esporte;  
c) capacitar e qualificar o poder público para uma administração integrada, que 
incorpore o diálogo inter-setorial entre as secretarias municipais e o setor produtivo;  
d) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente, conforme art. 225, inciso 6º da 
Constituição Federal de 1988; (VOTUPORANGA, 2007, grifo nosso) 

 

 O art. 157, inciso XXI, alínea “a”, é taxativo quanto à obrigatoriedade de criação de 

estrutura administrativa específica para a gestão da Política Municipal de Meio Ambiente, 

que deverá estar articulada às outras pastas da municipalidade “em especial educação, 

transporte, saúde, turismo e esporte” (art. 157, XXI, b). Resta claro que a pasta de meio 

ambiente é colocada no mesmo grau hierárquico das outras pastas pelo texto legal. Todas 

as pastas citadas na respectiva alínea possuem status de Secretaria. Atualmente, a pasta 

de meio ambiente é apenas uma divisão dentro de uma autarquia municipal. 

  As dezenas de artigos e incisos que compõem as seções do Plano Diretor 

destinadas à política ambiental, de saneamento e de resíduos sólidos dão dimensão à 

relevância e o volume de responsabilidades e tarefas necessárias ao cumprimento dos 

objetivos legais. Uma estrutura específica e articulada de gestão ambiental no âmbito do 

município é imprescindível para a consecução de todas as determinações legais. 

 Outro ponto de especial relevância refere-se à implementação de políticas públicas 

abrangentes de Educação Ambiental no município. Percebe-se, por exemplo, que dois 

graves problemas relativos à gestão dos resíduos sólidos no município, tais como o descarte 

irregular e a baixa porcentagem de coleta do reciclável, estão intimamente ligados a ações 

de Educação Ambiental insuficientes e ineficazes. A Educação Ambiental seve der 

promovida de maneira transversal e articulada com todas as outras políticas municipais, 

conforme se observa imposto em vários artigos do Plano Diretor e também na Lei Municipal 

nº 4.669/2009, que instituiu a Política Municipal de Educação Ambiental (VOTUPORANGA, 

2009b). Ainda no âmbito da Política de Gestão de Resíduos Sólidos tratada no Plano 

Diretor, cabe destaque: 

 
Art. 161 – São objetivos da Política de Gestão de Resíduos Sólidos:  
(...) V – minimização do volume de resíduos sólidos produzidos por meio da prevenção da 
geração excessiva, do incentivo ao reuso e do fomento à reciclagem; 
VII – estímulo à população, por meio da educação, conscientização e informação, para 

participação na minimização dos resíduos, gestão e controle dos serviços; (VOTUPORANGA, 
2007, grifo nosso) 

  

Proposta 

A) Criação de uma autarquia ou empresa pública com receita e orçamento próprios 

destinados à implementação de uma Política Ambiental efetiva e integrada 

 Os problemas apontados neste relatório indicam para a necessidade de criação de 

uma estrutura institucional voltada especificamente às demandas ambientais, dentro das 

quais se insere a conservação dos recursos hídricos, de modo a desenvolver uma gestão 

ambiental articulada às demais pastas no município.  

 A proposta ora apresentada inclui as seguintes etapas: 

 i) Desvinculação da pasta ambiental da SAEV Ambiental; 
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ii) Formação de receita própria para o órgão ambiental proposto por meio dos 

seguintes instrumentos:  

- criação e implantação da taxa para grandes geradores de resíduos;   

- implantação do licenciamento ambiental municipal e respectivas taxas de 

análise e outras cabíveis; 

- aplicação de políticas de logística reversa; 

- direcionamento da receita com multas relacionadas a condutas tipificadas 

como infrações administrativas.  

iii) Fortalecimento da participação popular por meio do apoio aos Conselhos, 

Organizações da Sociedade Civil e escolas; 

iv) Realização da Conferência Municipal do Meio Ambiente prevista no Plano Diretor, 

bem como de Seminários e Congressos relacionados à temática ambiental; 

v) Articulação e integração da política ambiental municipal com as atribuições das 

demais instituições públicas municipais com atuação relacionada à temática 

ambiental; 

vi) Criar estruturas administrativas específicas, no mínimo, para as seguintes áreas: 

- Educação Ambiental (EA), com o objetivo de articular outras secretarias 

(Saúde, Assistência Social e Educação, a princípio) para a execução de 

políticas integradas de EA, por meio de programas e ações que fomentem, 

entre outras ações, a separação do resíduo domiciliar e a capacitação dos 

professores da rede pública de ensino; 

- Resíduos Sólidos, com os objetivos de: gerenciar o contrato da coleta e 

destinação dos resíduos; implementar e acompanhar as ações previstas no 

PMGIRS; estruturar ações de organização para os catadores informais, com 

foco na estruturação do trabalho; implantação de mais pontos de entrega 

voluntária de material reciclável; 

- Licenciamento Ambiental, com os objetivos de realizar o processo de 

municipalização do licenciamento ambiental junto ao Governo do Estado; 

abrir concurso público para contratação de técnicos especializados 

necessários ao efetivo funcionamento de um sistema municipal de 

licenciamento ambiental; 

- Fiscalização, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das obrigações 

contidas na legislação ambiental do município; 

- Arborização Urbana, com os objetivos de gerenciar o plantio, poda e 

supressão da arborização urbana do município; promover cursos periódicos 

aos podadores informais; 

- Secretaria Executiva para suporte administrativo e técnico ao Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e Saneamento – COMDEMA. 
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EQUIPE RESPONSÁVEL 

Grupo de pesquisa participativa constituído no âmbito do Curso “Conservação e Gestão das 

Nossas Águas: Compreender para Participar”2. 

 

Coordenadores: 

André Luiz Sanchez Navarro (Biólogo e Gestor Ambiental) 

Joseli Maria Piranha (Geóloga) 

 

Participantes: 

Anne Elize Munhoz Gonzales (Advogada) 

Aparecida Maria Alessio de Andrade (Assistente Social) 

Elias Ghiotto (Assistente Social) 

Fernando Tamotu Nakabashi (Engenheiro Civil) 

Judite Maria Buosi (Pedagoga) 

Lana Miceli Fava (Advogada) 

Lara Comar Riva (Engenheira Agrônoma) 

Laura Fava Souza Pinto (Engenheira de Alimentos) 

Marcia Cristina Passos (Assistente Social) 

Maria Elza de Almeida Pradella (Engenheira Civil) 

Mauricio Fernandes Simonato (Biólogo) 

Maysa Helena Scarbora (Arquiteta) 

Neide da Silva Hengler (Assistente Social) 

Osmair Rossini de Caires (Engenheiro Ambiental)  

Rafael Sanchez Navarro (Engenheiro Florestal) 

Renan Pinton de Camargo (Engenheiro Florestal) 

Tânia Maria Pardo da Costa Guerra (Arquiteta) 

Vanderlei Carminatti (Técnico em Agrimensura) 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 O curso integrou as atividades do Projeto de Pesquisa “Contexto Local e Educação Ambiental: Estratégias de 

Ensino para Gestão de Recursos Hídricos”, integrante do Projeto de Pesquisa de Mestrado de André Luiz 
Sanchez Navarro, sob orientação da Profª. Drª. Joseli Maria Piranha, em desenvolvimento junto ao Programa de 
Pós-Graduação de Ensino e História de Ciências da Terra, do Instituto de Geociências da UNICAMP. 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

30 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

10 ago. 2016. 

CUCATO, J. A. As disputas pelo território no espaço urbano de Votuporanga/SP – 

Contradições no Zoneamento de Interesse Social (ZEIS), 1996-2012. 2015. 431 f. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, área de concentração em Teoria e 

História da Arquitetura e do Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.   

EMIZACON CONSTRUÇÕES LTDA. Estudos e projetos de micro e macrodrenagem 

urbana – Relatório Informações Gerais – Município de Votuporanga. Santa Albertina, SP, 

2006. Relatório contratado pela Prefeitura Municipal de Votuporanga – Contrato FEHIDRO 

nº 056/2004. 

GOOGLE. Google Earth. Version 7. 2015. Imagens de Votuporanga-SP. Disponível em: 

<https://www.google.com/earth/>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Diagnóstico dos resíduos 

sólidos urbanos – Relatório de Pesquisa. Brasília, DF, 2012. 82 p. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_re

siduos_solidos_urbanos.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2016. 

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Cadastramento de pontos de 

erosão e inundação no Estado de São Paulo – Relatório Técnico nº 131.057-205. São 

Paulo, SP, 2012. 4 v. Relatório contratado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

JORNAL A CIDADE. Laudo aponta: represa da SAEV está 49% assoreada. 2014. 1 

fotografia, color. Disponível em: 

<http://www.acidadevotuporanga.com.br/Images/Noticia/Grande/0000000070022354472870

4826785.jpg>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

RODELLA, S. N., ALVES, T, G. Programa Vida ao Marinheirinho – recuperação de áreas 

degradadas em Votuporanga-SP. In: Assembleia Nacional da ASSEMAE, 45., 2015, Poços 

de Caldas, MG. XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento. Disponível em: 

<http://www.trabalhosassemae.com.br/sistema/repositorio/2015/1/trabalhos/70/65/t65t5e1a2

015.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2016. 

SAEV AMBIENTAL. Plano de Segurança da Água. Votuporanga, SP, 2014a. 128 p.  

______. Departamento de Engenharia. Laudo técnico das ocorrências do 

transbordamento na barragem de captação da água bruta do Córrego Marinheirinho. 

Votuporanga, SP, 2014b. 18 p. 

SANT’ANA, J. L. Planejamento urbano e planos diretores de Votuporanga: atores, 

arenas e processos na construção de uma modelo de gestão participativa. 2007. 132 f. 

Dissertação (Mestrado em Urbanismo do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de 

Tecnologias) – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2007. 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

31 
 

SNIS – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO. Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgotos – 2014. Tabelas Completas de Informações e Indicadores 

dos Prestadores de Serviços Locais – Direito Público (LPu). 2014a. Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2014>. Acesso em: 15 

jul. 2016.  

______. Diagnóstico do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2014b. Planilhas. 2014. 

Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2014>. 

Acesso em: 15 jul. 2016.  

VOLPI, E.M., LACERDA, P.B. Análise Espacial de Dados Censitários no Município de 

Votuporanga-SP como subsídio para o Plano Diretor: A Condição Imobiliária. In: Simpósio 

sobre planos diretores, 1., 2007, Presidente Prudente, SP. Painel apresentado no evento.  

VOTUPORANGA. Decreto nº 9.115, de 12 de setembro de 2014. Dispõe sobre 

regulamentação da Lei nº 4.667, de 08 de outubro de 2009, e dá outras providências. 

Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura de 

Votuporanga, Votuporanga, SP, 12 out, 2014a. 

______. Lei Complementar nº 87, de 01 de dezembro de 2005. Consolida e altera o Código 

Tributário do Município e dá outras providências. Divisão de Expediente Administrativo e 

Legislativo da Prefeitura Municipal, Votuporanga, SP, 01 dez. 2005. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=40973>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

______. Lei Complementar nº 106, de 08 de novembro de 2007. Institui o Plano Diretor 

Participativo do Município de Votuporanga, cria o Conselho da Cidade e dá outras 

providências. Jornal A Cidade, Votuporanga, SP, 20 nov. 2007a. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=40992>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

______. Lei Complementar nº 150, de 16 de dezembro de 2009. Dispõe sobre alteração da 

Lei Complementar nº 106, de 08 de novembro de 2007. Diário de Votuporanga, 

Votuporanga, SP, 16 dez. 2009a. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=41038>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

______. Lei Complementar nº 157, de 16 de março de 2010. Dispõe sobre alteração da Lei 

Complementar nº 106, de 08 de novembro de 2007. Diário de Votuporanga, Votuporanga, 

SP, 19 mar. 2010. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=41045>. Acesso em: 21 fev. 

2016. 

______. Lei Complementar nº 269, de 07 de outubro de 2014. Institui o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) no Município de Votuporanga e dá outras 

providências. Jornal A Cidade, Votuporanga, SP, 09 out. 2014b. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=41163>. Acesso em: 14 fev. 

2016. 

______. Lei nº 2.829, de 08 de janeiro de 1996. Dispõe sobre alterações no Plano Diretor 

Físico no Município, suas normas disciplinares e dá outras providências. Divisão de 

Comunicação Administrativa da Prefeitura Municipal, Votuporanga, SP, 08 jan. 1996. 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

32 
 

Disponível em: <http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=37942 >. 

Acesso em: 15 abr. 2016. 

______. Lei nº 4.669, de 23 de setembro de 2009. Dispõe sobre a Política Municipal de 

Educação Ambiental e dá outras providências. Diário de Votuporanga, Votuporanga, SP, 

25 set. 2009b. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=39894>. Acesso em: 14 fev. 

2016. 

______. Lei nº 4.677, de 08 de outubro de 2009. Institui a Zona de Proteção de Mananciais 

do município de Votuporanga e dá providências correlatas. Diário de Votuporanga, 

Votuporanga, SP, 08 out. 2009c. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=39901>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

______. Lei nº 5.267, de 29 de agosto de 2012. Institui o Plano de Saneamento Básico de 

Votuporanga e dá outras providências. Diário de Votuporanga, Votuporanga, SP, 30 ago. 

2012a. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=40390>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

______. Mapa 01 – Município. 2007b. Disponível em: 

<http://www.votuporanga.sp.gov.br/atool/_arquivo/pasta/299a23a2291e2126b91d54f3601ec

162.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2016. Anexo I da Lei Complementar nº 106, de 08 de 

novembro de 2007. 

______. Mapa 02 – Macrozoneamento Rural. 2007c. Disponível em: 

<http://www.votuporanga.sp.gov.br/atool/_arquivo/pasta/d8700cbd38cc9f30cecb34f0c195b1

37.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2016. Anexo II da Lei Complementar nº 106, de 08 de 

novembro de 2007. 

______. Mapa 03 – Macrozoneamento Urbano. 2007d. Jornal A Cidade, Votuporanga, 

SP, 20 nov. 2007d. Anexo III da Lei Complementar nº 106, de 08 de novembro de 2007. 

______. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Ampliação do perímetro 

urbano. Votuporanga, SP, 2015. 1 mapa, color. Escala 1:20.000. Disponível em: 

<http://www.votuporanga.sp.gov.br/atool/_arquivo/pasta/2a506b217a5a867a204d645bbd486

ad3.pdf>. Acesso em: 15 fev 2016. 

______. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Mapa do Zoneamento PD95 

e 2006 com diretrizes de novos loteamentos e leis que o alteram. Votuporanga, SP, 

2016. 1 mapa, color. Escala 1:80.000. Disponível em: 

<http://www.votuporanga.sp.gov.br/atool/_arquivo/pasta/8ad4c739093f61fa17107d24ddbb44

92.pdf>. Acesso em: 15 fev 2016. 

______. Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga. Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Votuporanga – Definições. Votuporanga, SP, 

2012b. 2 v. Disponível em: 

<http://consulta.siscam.com.br/camaravotuporanga/arquivo?id=40390>. Acesso em: 23 fev. 

2016. 

______. Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga. Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Votuporanga, SP, 



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

33 
 

2014c. 184 p. Disponível em:<http://saev.com.br/PMGIRS-VOTU-MINUTA2014.pdf>. 

Acesso em: 13 mar. 2016. 

 

 

 

 

 

  



Relatório “Contribuições para uma gestão pública comprometida com as nossas águas” – Agosto de 2016 

34 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................................. 01 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA PENSAR A ÁGUA NA CIDADE.................... 01 

PROBLEMÁTICAS OBSERVADAS EM VOTUPORANGA E PROPOSTAS PARA 
A MINIMIZAÇÃO, MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE IMPACTOS NOS 
RECURSOS HÍDRICOS.............................................................................................. 

02 

1. EXPANSÃO URBANA SOBRE ÁREA DE MANANCIAL....................................... 02 

Propostas.................................................................................................................... 09 

2. ALAGAMENTOS E PROCESSOS EROSIVOS ASSOCIADOS À DRENAGEM... 11 

2.1. ALAGAMENTOS.................................................................................................. 11 

2.2. PROCESSOS EROSIVOS E ASSOREAMENTO................................................ 13 

Propostas.................................................................................................................... 17 

3. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS...................................................... 20 

 Propostas................................................................................................................... 24 

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS À GESTÃO AMBIENTAL 

COM REFLEXOS NOS RECURSOS HÍDRICOS........................................................ 
26 

Proposta...................................................................................................................... 27 

EQUIPE RESPONSÁVEL........................................................................................... 29 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................... 30 

 



APÊNDICE F – Termos de Compromisso: “Termo de Compromisso para uma Gestão Pública 

comprometida com as Nossas Águas” e “Termo de Compromisso para ações voltadas à 

melhoria da qualidade ambiental” 

 

 



 

 

Termo de Compromisso para uma Gestão Pública comprometida com as 

Nossas Águas 

 

Eu, __________________________________________________________, RG nº 

_______________________, CPF nº _____________________, candidato ao cargo de 

____________________ no pleito eleitoral de 2016, no município de Votuporanga, 

RECONHEÇO a importância das medidas abaixo elencadas, as quais se encontram 

detalhadas no Relatório “Contribuições para uma Gestão Pública comprometida com as 

Nossas Águas”, e me COMPROMETO, se eleito, a trabalhar para implementá-las. 

1. Regulamentação e fiscalização de atividades que representam riscos à contaminação dos 

corpos d’água superficiais e subterrâneos. 

2. Realização de diagnóstico da aplicação da Lei de Proteção de Mananciais (Lei Municipal nº 

4.677/2009) e revisão sistemática visando sua implementação. 

3. Atender à demanda de execução e finalização de projetos executivos elaborados pela Prefeitura 

de Votuporanga para as áreas críticas relacionadas à drenagem urbana. 

4. Canalização do Córrego do Curtume na Avenida Antônio Augusto Paes e prolongamento da Rua 

Horácio dos Santos. 

5. Execução do desassoreamento da Represa Municipal, limpeza da calha de córregos afluentes e 

regularização e execução de barramentos localizados nos córregos a montante. 

6. Atualização dos estudos de macrodrenagem existentes e elaboração de novos estudos para as 

bacias de contribuição em processo de ocupação. 

7. Implantação de incentivo fiscal para o aumento de áreas permeáveis nos lotes e do IPTU 

progressivo. 

8. Definição das áreas de expansão urbana, visando o direcionamento da ocupação, a minimização 

dos impactos ambientais e a divisão equânime dos ônus e benefícios da expansão. 

9. Diminuição da destinação de material reciclável ao aterro sanitário por meio da organização de 

catadores informais e da implantação de ações de Educação Ambiental. 

10. Diagnóstico específico sobre o descarte irregular de resíduos e implantação de mais PEVs 

11. Instituição de instrumentos normativos para incentivar a coleta seletiva e a redução da geração 

de resíduos sólidos 

12. Criação de uma autarquia ou empresa pública com receita e orçamento próprios destinados à 

implementação de uma Política Ambiental efetiva e integrada. 

 

 

 

Votuporanga, ____ de ____________________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato 



 

 

Termo de Compromisso para ações voltadas à melhoria da qualidade 

ambiental  

 

Eu, __________________________________________________________, RG nº 

_______________________, CPF nº _____________________, candidato ao cargo de 

____________________ no pleito eleitoral de 2016, no município de Votuporanga, 

RECONHEÇO a importância das medidas abaixo elencadas, elaboradas pelos conselheiros 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Votuporanga, em sua 51ª 

Reunião Ordinária, e me COMPROMETO, se eleito, a trabalhar para implementá-las. 

1. Realizar o Censo Arbóreo do município ainda no primeiro ano do mandato, como forma de 

subsidiar a elaboração e a implementação de políticas efetivas de arborização urbana. 

2. Elaborar Planos de Manejo para as Reservas Ecológicas e demais Áreas Verdes públicas e 

aprová-los no órgão ambiental competente, dotando o órgão ambiental municipal das condições 

técnicas e orçamentárias para a realização da efetiva manutenção dessas áreas. 

3. Alteração do Plano Diretor de Arborização Urbana de modo a: 

a. Tornar obrigatório o plantio de árvores no passeio público para todos os imóveis do 

município. 

b. Definir critérios de responsabilidade para a manutenção, poda e remoção dos resíduos 

de poda relacionados às árvores no passeio. 

4. Aperfeiçoar dispositivos legais que normatizam a implantação de calçadas permeáveis, visando 

garantir maior eficácia e aplicação. 

5. Fortalecer a fiscalização sobre condutas já tipificadas na legislação municipal passíveis de 

causar impacto ambiental, a saber: 

a. Implantação de calçadas e manutenção da área permeável nos lotes. 

b. Reposição, no passeio do mesmo imóvel, de árvores que tiveram sua supressão 

autorizada pelo órgão ambiental municipal. 

c. Cumprimento dos projetos de arborização para os novos loteamentos.  

6. Implantar as medidas previstas no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos relativas ao tratamento dos resíduos verdes oriundos da poda. 

7. Diagnosticar e implantar medidas estruturais destinadas a evitar o retorno do esgoto nas 

proximidades da Avenida Conde Francisco Matarazzo e da Avenida República do Líbano. 

8. Implantação do Conselho da Cidade com vistas a garantir a participação da sociedade no 

planejamento do crescimento do município, de forma a garantir seu desenvolvimento 

sustentável. 

 

Votuporanga, ____ de ____________________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
















