
Nesse governo, o social e o tratamento respeitoso aos mais desassistidos 
tem sido uma constante. A Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania 
cuidou agora de atender aqueles que precisam da terra para sobreviver. 
Mais de trinta mil famílias podem agora dizer que são proprietárias do 
chão que cuidam. PÁG. 03

Em boa hora o Mobilize Brasil lançou o debate para levar os olhos 
das autoridades brasileiras à situação das calçadas nos municípios. 
Em um país com grande número de pessoas com mobilidade redu-
zidas, a mobilidade ainda deixa muito a desejar. A Lei da Acessibi-
lidade e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, orientam para 
projetos acessíveis. PÁGS. 10 e 11

“Tenho como meta fi car cada vez 
mais próximo dos municípios para 
tratar de assuntos relacionados à uni-
versalização dos serviços de abasteci-
mento de água potável, coleta de esgo-
to e resíduos sólidos.” PÁGS. 08 e 09

Projeto Social

Acessibilidade tem bom caminho a percorrer

Também com 
esse projeto, 

estamos 
descentralizando. 

Isso é democratizar 
mais a gestão”, diz 

Marco Vinholi’
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Um olhar para o futuro dos municípios.

de prestígio do Poder Local. 
Transformar o Poder Públi-
co Municipal em caminho 
para encontrar o futuro das 
cidades, através de projetos 
criativos e, com isso, chamar 
a atenção do empreendedor, 
é o objetivo das parcerias. 

Os desafi os, vocações e 

peculiaridades dos municí-
pios são respeitados e estimu-
lados nesse novo conceito. 
Além disso, a solidariedade, 
pois projetos criativos podem 
ser replicados em outras ci-
dades. É a subsidiariedade, 
princípio criado por Franco 
Montoro. PÁGS. 14 e 15

Marcos Penido  
Secretário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo 

A aliança  “Estados e Mu-
nicípios” está presente no 
programa “Parcerias Munici-
pais”, desenvolvido pela Secre-
taria de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São Paulo.

A Pasta tem sido um arti-
culador efi ciente da vocação 
municipalista, ou seja fonte 

PARCERIAS MUNICIPAIS
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• EDITORIAL •

As cidades nascem, crescem 
e vivem em um ambiente de 
diversidade, condição funda-

mental para a democracia solidária. 
Dessa forma é preciso pensar 

uma nova forma de fazer politica, 
de enfrentar os problemas, de tra-
balhar com a comunidade, de in-
centivar a energia civil de todas as 
pessoas que se doam em benefício 
do bem comum.

Exatamente por isso, a Secre-
taria de Desenvolvimento Regio-
nalprocura responder às questões 
fundamentais para fortalecer o pro-
cesso democrático.

Sob a coordenação do secretário 
Marco Vinholi,  a Pasta trabalha res-
postas para as perguntas: a) - como 
empoderar as comunidades munici-
pais? b) -  Como gerar espírito de co-
operação entre governos e sociedade? 
c) -  Como promover a inclusão social, 
a qualidade de vida e a convivência 
pacífi ca entre as pessoas? d) - Como 
fortalecer o processo democrático?

Unindo os preceitos técnicos, for-
matados pelo Seade, a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, ouve a 
sociedade, para que se compreenda 
o principio de que a cidadania se 
exerce, participando e debatendo.

 Alémdos desafi os que já se pode-
riam colocar temos uma situação geral 
que busca criar laços de solidariedade 
em nível de problemas de natureza 
regional que não são especifi camente 
problemas do âmbito municipal. 

Por isso, o processo de descentra-
lização está sendo pensado, ou, even-
tualmente, repensado, para dar conta 
dos problemas que temos, que são de 
natureza econômica, social, politica e 
também de natureza urbana, de inter-
-relaçãodas questões que dizem res-
peito à diferentes municípios.

 Há 40 anosfoi elaborado um 
modelo de regionalização que, com 

o tempo, deixou transparente que 
precisa ser repensado, para remover 
as fronteiras interpostas por desi-
gualdades internas, para promover 
um salto de qualidade. 

Alvin Toffl er em “O Choque 
do Futuro” (Future Shock) diz que 
nosso sistema político é cego no que 
diz respeito ao futuro. “Em vez de 
antecipar as oportunidades e os pro-
blemas futuros, caminhamos, trope-
gamente, de uma crise para outra”.

O governo municipalista carim-
bado por João Doria com ações com-
provadas, tem demonstrado que as 
mudanças ocorrem com assustadora 
rapidez e que a cegueira com relação 
ao futuro é uma falha mortal.

Em vez de 
antecipar as 

oportunidades e os 
problemas futuros, 

caminhamos, 
tropegamente, de uma 

crise para outra’

O futurologista Jim Dator, da 
Universidade do Hawai, afi rma que 
“Há séculos, aprendemos a idolatrar 
nossos ancestrais e a respeitar nossas 
tradições, o que foi bom. Agora, po-
rém com a novidade e o número de 
desafi os que o futuro nos apresenta:  
idolatrar nossos descendentes, mas, 
principalmente, amar nossos netos 
mais do que a nós mesmos.

 O novo modelo de regionaliza-
ção não deixa de contemplar o “pai 
da descentralização”, governador 
Franco Montoro, mas pensando nas 
futuras gerações o Governo Estadual 
propõe o protagonismo das comuni-
dades para o encontro da emancipa-
ção, qualidade de vida, sustentabili-
dade e desenvolvimento.

• CIDADANIA •

Desafi os para pensar um novo 
municipalismo no Brasil
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Nos assentamentos vivem mais de 30 mil pessoas

São Paulo lança projeto de lei para os assentados 
serem proprietários das terras onde trabalham

O grande 
sonho dos 

assentados 
sempre foi 

o de um dia 
ser proprietário 

dessa terra’
“outorga de concessão de uso”. Com 
referida outorga, os descendentes 
dos assentados passaram a poder 
receber o mesmo direito de seus 
ascendentes, de residir, morar e ex-
plorar os lotes situados nos assen-
tamentos, até então pertencentes ao 
Estado de São Paulo.

Acertou o Estado de São Paulo 
em criar tal medida, já que os as-

Fernando José da Costa
Secretário da Justiça 
e Cidadania do Estado de São Paulo

Temos, no Estado de São Pau-
lo João Doria, um governa-
dor que respeita e estimula 

o agronegócio. Em janeiro de 2020 
São Paulo alterou o ICMS para in-
centivar a aquisição de máquinas 
agrícolas, além de benefi ciar setores 
produtores de leite e derivados, fru-
tas secas e vegetais. 

Doria, em março de 2021, sancio-
nou a nova Lei do ICMS ambiental, 
que promove o desenvolvimento 
sustentável mediante reorientação 
dos valores de repasse do ICMS para 
os municípios. Esta Lei alterou o 
percentual relativo ao meio ambiente 
do ICMS, destinado aos municípios, 
dobrando seu valor. 

O Estado de São Paulo tem cento 
e quarenta assentamentos, sendo no-
venta e oito localizados no Pontal no 
Paranapanema. Nesses assentamen-
tos vivem sete mil, cento e trinta e 
três famílias, que representam pouco 
mais de trinta mil pessoas. 

Em apertada síntese, assentamen-
to é uma terra pertencente ao Estado, 
composta por pequenos lotes agríco-
las, cedidos às famílias que ali vivem 
e produzem. Trata-se de uma política 
pública que objetiva disponibilizar ter-
ras para população mais carente, como 
os pequenos trabalhadores rurais. Tal 
medida visa diminuir o desequilíbrio 
econômico e fundiário no país.

Em 1985, o Estado de São Pau-
lo criou a Legislação que possibili-
tou nos assentamentos a “outorga de 
permissão de uso” de terras perten-
centes ao Estado para os pequenos 
produtores rurais. 

Com tal outorga, o Estado per-
mitiu que tais produtores pudessem 
morar e explorar terras rurais do 
Estado, visando dar a estas pessoas 
oportunidade de moradia, trabalho e 
produção alimentar. 

Após 31 anos, em 2016, São Pau-
lo alterou tal legislação criando a 

sentados, após tantos anos, tiveram 
fi lhos e netos residindo e trabalhan-
do com eles nos assentamentos, sem 
qualquer garantia de que tais pessoas 
teriam os mesmos direitos que os as-
sentados possuíam de viver e explo-
rar em tais terras.

Todavia, o grande sonho dos as-
sentados sempre foi o de um dia 
ser proprietário dessa terra, onde há 
décadas moram, trabalham e criam 
suas famílias. 

Ter o direito de uso e gozo da ter-
ra pertencente ao Estado é bom, mas 
é bem diferente do direito de pro-
priedade. O direito ao uso da terra, 
dependendo da política pública do 
Governo em exercício, poderá ser 
continuado ou não, portanto a possi-
bilidade dos assentados passarem a 
ser proprietários dessas terras é um 
marco na política pública agrária do 
Estado de São Paulo, encerrando esta 
insegurança jurídica aos assentados. 

Tornando-se proprietário, o assen-
tado, dando a terra em garantia, tam-
bém consegue obter fi nanciamento 
para investir no crescimento de sua 
produção agrícola com mais facilida-
de e melhores condições fi nanceiras, 
além de garantir a sucessão dessas 
terras a seus descendentes. 

Hoje temos um governador pre-
ocupado com as políticas públicas 
agrárias e fundiárias, que trabalha 
para o agronegócio crescer e produ-
zir cada vez mais alimentos a serem 

distribuídos, prioritariamente, a quem 
mais precisa. João Doria olha para os 
mais vulneráveis e trabalha para o Es-
tado cuidar dessas pessoas, sem dei-
xar de estimular o médio e o grande 
agricultor. Foi neste sentido que em 
junho deste ano assinou a mensagem 
do projeto de Lei que outorga a titu-
lação de domínio dos assentados do 
Estado de São Paulo, já encaminhada 
à Assembleia Legislativa.

Com essa outorga, diga-se uma 
vez mais, todos os assentados do 
Estado de São Paulo deixarão de ser 
usuários das terras para se tornarem 
proprietários, mediante algumas 
condicionantes, como estar produ-
zindo na terra, estar nela há pelo me-
nos dez anos, não poder vendê-la nos 
próximos dez anos, só poder receber 
um lote de terra e pagar o valor de 
10% da sua propriedade, que será 
destinado ao próprio agronegócio, 
com orientação jurídica e agrônoma. 

Isso quer dizer que, após longos 
trinta e seis anos, um governador do 
Estado de São Paulo decidiu se posi-
cionar e defender que todas as terras 
do Estado, hoje exploradas pelos as-
sentados, possam ser, em defi nitivo, 
transferidas para eles, que nelas re-
sidem há décadas, trabalham, criam 
seus familiares e produzem alimen-
tos à população. 
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• REGIONALIZAÇÃO •

Em tom de brincadeira ou de 
forma pejorativa, era comum 
ouvir que Piracicaba era o 

“quintal de Campinas”, uma vez que 
sua centralidade requeria desloca-
mento de piracicabanos para lá fa-
zerem compras, estudarem, resolver 
questões da esfera estadual e até re-
lacionados à segurança pública. 

Nos últimos 50 anos, Piracicaba 
foi sendo planejada e articulada para 
o desenvolvimento econômico, so-
cial e ambiental, com participação da 
administração pública, da Câmara de 
Vereadores, dos clubes de serviços, 
das representações políticas, de seus 
empresários e trabalhadores. 

A cada década que passava, o 
município avançava. Foi assim com 
a implantação dos distritos industriais 
Unileste, Uninorte, Uninoroeste, Par-
que Automotivo e Parque Tecnológi-
co. Todos permitiram a ampliação e 
modernização industrial, que asso-
ciada ao parque industrial já existen-
te, tornou a indústria piracicabana 
referência estadual e nacional. 

O comércio, por sua vez, trans-
bordou da região central, coman-
dada pela rua Governador e se con-
solidou em importantes corredores 
comerciais na Paulista, Jaraguá, Vila 
Rezende, Santa Terezinha, Vila Sô-
nia, Piracicamirim, Pauliceia, São 
Judas, avenidas Raposo Tavares e 
Água Branca e vários outros pontos. 
Esse processo de expansão das áre-
as comerciais veio acompanhado da 
implantação de expressivas redes de 
supermercados, atacadistas, farmá-
cias, lojas especializadas etc. 

Na educação, além do crescimen-
to na capacidade de atendimento da 
rede pública municipal e estadual, os 
ensinos técnico, profi ssionalizante 
e universitário, concorreu com ex-
pressivo dinamismo pela expansão 
e consolidação da Esalq/USP, FOP/
Unicamp, com o surgimento da Uni-
mep e outras, como Rede Salesiana, 
Fatep, Fatec, Anhanguera, Univesp, 
Instituto Federal e instituições de en-
sino à distância.

Ex-ministro comemora Região Metropolitana de Piracicaba

Do “quintal de Campinas” 
à “capital” de metrópole regional

Tive a oportunidade de participar 
efetivamente da política administrati-
va da cidade nos últimos 30 anos, seja 
como secretário municipal, vereador 
e prefeito por três mandatos. Tam-
bém ocupei importantes cargos nos 
âmbitos federal e estadual. Em todas 
essas oportunidades procurei contri-
buir para o avanço de Piracicaba e sua 
consolidação em âmbito regional.

Não é demais lembrar alguns ser-
viços de atendimento regional que 
trouxeram liderança metropolita-
na à cidade: 1. Deinter 9 da Polícia 
Civil, 2. CPI 9 da Polícia Militar, 3. 
16º Grupamento do Corpo de Bom-
beiros, 4. Poupatempo estadual, 5. 
Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME/Hospital Dia), 6. Hos-
pital Ilumina, 7. Hospital Regional, 
8. Aeropatrulhamento Águia da 
PM, 9. Nova sede regional da Caixa 
Econômica Federal, 10. Nova sede 
da Receita Federal, 11. Instituto de 
Medicina Legal, 12. nova sede do 
Ministério Público Estadual, 13. Fa-
tec, 14. Etec da Paulista, 15. Instituto 
Federal, 16. Novo presídio regional, 
17. novo Centro de Detenção Provi-

sória, 18. Fundação Casa, 19. novo 
Hospital da Unimed, 20. Parque Tec-
nológico, 21. Parque Automotivo, 
22. Criação do Aglomerado Urbano, 
23. Anel Viário (1a etapa), 24. mais 
recentemente o BAEP – PM e 25. 1º 
lugar em qualidade de vida pela re-
vista Exame/Pesquisa Macroplan.

Pelo desenvolvimento regional 
que gerou emprego e renda, por sua 
liderança e pujança, com satisfação 
assistimos hoje à criação da Região 
Metropolitana de Piracicaba. Isso 
nos faz esquecer dos comentários 
sobre “quintal de Campinas”. 

Para fi nalizar, vale mencionar a re-
alização da audiência pública em Pira-
cicaba e do empenho do governador 
do Estado, João Doria, e do secretário 
de Desenvolvimento Regional, Marco 

 A cada 
década que

passava, 
o município 

avançava’

Barjas Negri
Ex-prefeito de Piracicaba

Por outro lado, nos últimos 30 
anos foram duplicadas praticamente 
todas as rodovias estaduais que li-
gam Piracicaba às principais cidades 
da região: Americana, Santa Bárbara 
D´Oeste, Capivari, Rio Claro, Limei-
ra e São Pedro. Tudo contribuindo 
para o desenvolvimento econômico 
regional, permitindo um crescimento 
mais homogêneo, incluindo as cida-
des de Araras e Leme. De Regiões de 
Governo evoluiu para um Aglomera-
do Urbano e agora para a mais nova 
Região Metropolitana do Estado.

Vinholi, em dar agilidade à elaboração 
do projeto de lei criando a Região Me-
tropolitana, que foi assinado em Pira-
cicaba e protocolado para tramitação 
na Assembleia Legislativa. 

• MODERNIZAÇÃO •

A nova regionalização encurta caminhos. Aproxima municipios

A perspectiva da Governança Interfederativa 
na Nova Regionalização do território paulista

O Planejamento 
pode ser entendido 
como um processo 

para construção 
de respostas às 

crises, às mudanças, 
para unir as pessoas, 
empresas e governos’

A Constituição Paulista em 89, 
em consonância com a constituição 
Federal de 88, defi niu diretrizes para 
a nova organização regional e a regu-
lamentou por meio da Lei Comple-
mentar 760/94. Desde então, foram 
institucionalizadas nove Unidades 
Regionais, cobrindo menos de um 
quarto da área do território paulista, 
que corresponde à porção do territó-
rio mais dinâmica, que gera mais de 
80% do PIB paulista.

A Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional desencadeou o processo 
para criar as Unidades Regionais nos 
demais 75% do território paulista, 
como uma estratégia para gerir mais 
racionalmente o território e otimizar 
a capacidade instalada para reduzir 
as desigualdades regionais, homoge-
neizando o desenvolvimento no ter-
ritório paulista. 

Em cada Unidade Regional será 
instalado um arranjo institucional de 
governança interfederativa mediante 
a instituição de um Conselho de De-
senvolvimento, deliberativo integra-
do por representantes do estado, dos 
municípios e da sociedade civil. Este 
Conselho poderá instituir Câmaras 
Temáticas para as respectivas fun-
ções públicas de interesse comum-
-fpics, que forem priorizadas pelo 
mesmo. Seguindo o princípio da se-
paração dos Poderes, poderá ser cria-
da em cada Unidade Regional um 
“Parlamento Regional” na forma de 
um Conselho Consultivo. Este arran-
jo terá o apoio de uma instância exe-
cutiva, na forma de uma Agência de 
Desenvolvimento Regional e da pró-
pria Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, como órgão técnico-con-
sultivo. Poderá contar ainda com o 
aporte de recursos em um Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano e 
Regional, que está sendo gestado na 
própria Secretaria.

Ao analisarmos cada uma das 
nove unidades regionais paulistas já 
institucionalizadas, sendo seis como 
Regiões Metropolitanas e três como 
Aglomerações Urbanas, podemos 
verifi car que a governança compre-
ende um ciclo que se desenvolve 
com o tempo e de forma gradativa, 
segundo as peculiaridades e condi-
cionantes políticas na região. Assim, 
a efetividade desta Nova Regiona-
lização, dependerá não somente do 
empenho do governo estadual, mas 
principalmente do ritmo que os mu-
nicípios imprimirem ao funciona-
mento dos mecanismos da governan-

Marcos Campagnone
Consultor da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional

Segundo os dados da Fundação 
SEADE, o estado de São Paulo 
concentra 95,9% de sua popu-

lação, cerca de 39.585 mil pessoas, 
residindo em áreas urbanas. A urba-
nização no território paulista é carac-
terizada por três grandes processos: 
a conurbação de grandes aglomera-
ções urbanas caracterizando áreas 
metropolitanas, onde se concentram 
de forma expressiva a população do 
Estado; o crescimento mais elevado 
das cidades médias formando anéis 
de precariedades em torno das áreas 
centrais mais bem infraestruturadas; 
e saldos migratórios negativos nas 
pequenas cidades.

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal, está implementando uma poderosa 
agenda para reduzir as desigualdades 
regionais e elevar ainda mais o desen-
volvimento do estado, racionalizando 
o uso do território e otimizando a sua 
capacidade instalada. Um destaque 
desta agenda é o processo da Nova 
Regionalização, que está em curso 
com a apresentação da proposta for-
mulada tecnicamente pela Fundação 
SEADE em Audiências Públicas nas 
Unidades Regionais para aperfeiço-
amento do Projeto de Lei Comple-
mentar antes de seu encaminhamen-
to à Assembleia Legislativa. 

Busca-se neste processo uma 
integração cada vez maior entre o 
governo estadual e os municípios, 
assim como entre o setor público e 
privado e a sociedade para melho-
ria da qualidade de vida nas grandes 
aglomerações urbanas, ordenar um 
crescimento sustentável das cidades 
médias e potencializar as vocações 
das cidades pequenas para que te-
nham ampla geração de emprego e 
renda, evitando a evasão de seus mo-
radores e fi xando a população jovem 
pelo aumento de oportunidades.

Vice-governador Rodrigo Garcia •  
Presença constante

Professor Marcos Campagnone • Expõe estudos

ça, por meio das lideranças políticas, 
sociais, empresariais, comunitárias e 
agentes públicos no enfrentamento 
dos desafi os regionais e dinamização 
das potencialidades, segundo as vo-
cações de cada Unidade Regional. 

Outro ponto que destacamos na 
agenda da regionalização é a reto-
mada do processo de elaboração dos 
Planos de Desenvolvimento Urbano 
Integrado – PDUIs. Assim, serão 
revisados e adequados para estarem 

ticas setoriais de desenvolvimento 
urbano e qualifi car os investimen-
tos, estabelecendo diretrizes para 
o planejamento, gestão e execução 
das FPICs. Assim, o PDUI deverá 
contemplar, no mínimo: as diretrizes 
para as FPICs; o macrozoneamento 
da Unidade Regional; as diretrizes 
quanto à articulação dos municípios 
no parcelamento, uso e ocupação no 
solo urbano; as diretrizes quanto à 
articulação intersetorial das políticas 
públicas afetas à unidade territorial 
urbana; a delimitação das áreas com 
restrições à urbanização visando à 
proteção do patrimônio ambiental ou 
cultural, bem como das áreas sujeitas 
a controle especial pelo risco de de-
sastres naturais, se existirem; o sis-
tema de acompanhamento e controle 
de suas disposições; e as diretrizes 
mínimas para implementação de efe-
tiva política pública de regularização 
fundiária urbana.

O Planejamento pode ser enten-
dido como um processo para constru-
ção de respostas às crises, às mudan-
ças, para unir as pessoas, empresas 
e governos. Na busca da retomada 
emergencial da economia no contexto 
da pandemia, uma das estratégias do 
governo estadual é, além das medidas 
emergenciais com elevados investi-
mentos, planejar o território paulista 
para um mundo onde as dinâmicas 
são cada vez mais aceleradas, cons-
truindo o futuro desejado, dinamizan-
do todas as potencialidades regionais 
e enfrentando os desafi os que existem 
em todas as regiões do território pau-
lista em função das suas peculiarida-
des socioeconômicas e ambientais, 
objetivando a homogeneização do 
desenvolvimento com a redução das 
desigualdades regionais.

em conformidade com os disposi-
tivos do Estatuto da Metrópole, os 
PDUIs das Regiões Metropolitanas 
de São Paulo e da Baixada Santista; 
serão concluídos os PDUIs das Re-
giões Metropolitanas de Campinas, 
Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí; e de-
senvolvidos desde o início os PDUIs 
da Regiões Metropolitanas de Ribei-
rão Preto, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte e Aglomeração Urbana de 
Franca. As novas Unidades Regio-
nais, quando estiverem instituciona-
lizadas também deverão elaborar co-
letivamente seus respectivos planos.

O Estatuto da Metrópole, ao regu-
lamentar o dispositivo constitucional 
que facultou aos Estados a criação 
das Unidades Regionais , exigiu a 
elaboração do Plano de Desenvol-
vimento Urbano Integrado - PDUI 
com o objetivo de integrar as polí-
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da receita corrente líquida com pes-
soal, conforme art. 20, III, “b”, da 
Lei Complementar nº 101/2000, de 
modo que, ainda que tenha ocorri-
do recondução no exercício seguin-
te, o desacerto revela-se motivo 
sufi ciente para a emissão de pare-
cer desfavorável, já que, a despeito 
de confi gurar medida necessária à 
correção de rumos, não sana a má-
cula verifi cada no exercício ante-
rior, sobretudo ante a incidência do 
princípio da anualidade, que rege o 
exame das contas.

JI – Qual a preocupação que o 
gestor público deve ter com in-
vestimentos em ações e serviços 
de saúde?

TPL – Enseja reprovação das 
contas anuais do Prefeito Municipal 
deixar de aplicar em ações e serviços 
de saúde os percentuais mínimos le-
gal e constitucionalmente exigidos, 
conforme disciplinado pelo art. 198 
da Constituição Federal e art. 7º da 
Lei Complementar nº 141/2012.

JI – Quais resultados econômi-
co-fi nanceiros são considerados 
prejudiciais à aprovação das 
contas sob a ótica ministerial?

TPL – O resultado negativo da 
execução orçamentária apurado no 
encerramento do exercício, salvo se 
amparado por superávit fi nanceiro 
do exercício anterior, recomenda a 
emissão de parecer desfavorável às 
contas anuais do Prefeito Municipal, 
uma vez que denota inobservância 
ao princípio da gestão fi scal respon-
sável. Da mesma forma, a ausência 
de liquidez fi nanceira, decorrente de 
resultado fi nanceiro negativo, 
revela incapacida-
de do gestor muni-
cipal em honrar os 
compromissos 
de curto prazo, 
descontrole que 
vai de encontro 
aos dispositi-
vos legais que 
exigem equilí-
brio nas contas 
públicas (art. 
1º, §1º, e art. 
4º, I, “a”, da Lei 
Complementar nº 
101/2000, e art. 48 da 
Lei 4.320/1964), confi guran-
do, também, causa para emis-
são de parecer desfavorável.

Como evitar posicinamento do     Ministério Público de Contas
contrário à aprovação    das contas anuais?

Evitar dissonância entre as       principais peças do orçamento
JI – Tema que invariavelmente 
fi gura nos relatórios de fi scaliza-
ção das contas anuais diz respei-
to às alterações orçamentárias. 
Qual a posição do órgão minis-
terial a esse respeito?

TPL – Excessivas alterações 
orçamentárias, assim entendidas, 
por exemplo, aquelas que superam 
injustifi cadamente os índices de in-
fl ação, sinalizam dissonância entre 
as principais peças do orçamento, 
evidenciando precário planeja-
mento, além de atentar ao princípio 
básico da responsabilidade fi scal, 
sobretudo quando lastreadas em 
excesso de arrecadação superes-
timado e superávit fi nanceiro do 
exercício anterior inexistente, con-
fi gurando prática que compromete 
as contas anuais.

JI – Como o Ministério Público 
de Contas vê a questão da ausên-
cia ou insufi ciência de recolhi-
mento de encargos sociais? Pos-
terior parcelamento dos débitos 
junto à entidade credora afasta 
eventual impropriedade?

TPL – Confi gura causa de repro-
vação das contas anuais a ausência 
de recolhimento tempestivo dos en-
cargos sociais, uma vez que a insu-
fi ciência ou atraso dos pagamentos 
aumenta a dívida municipal, onera 
os cofres públicos pela incidência 
de multas e juros e implica sanções 
aos municípios. A falta de repas-
se aos órgãos previdenciários, por 
exemplo, prejudica o equilíbrio fi -
nanceiro do regime de previdência 
e, no caso do não recolhimento da 
parcela dos segurados, traduz-se 
em conduta tipifi cada como crime 

de apropriação indé-
bita previdenciária 
(art. 168-A do Có-
digo Penal), razão 
pela qual parcela-

mentos, ainda que 
iniciados no próprio 

exercício, não solvem 
o desacerto, eis que re-
presentam ofensa ao 
princípio da anualida-
de e contribuem para 

o aumento da dívida 
de longo prazo.

JI – Há algum 
cuidado especial 
que o órgão mi-
nisterial enten-

 O Poder 
Executivo 

municipal não 
pode gastar 

mais de 54% 
da receita 

corrente líquida 
com pessoal’

Não é de hoje que o Tribu-
nal de Contas do Estado 
de São Paulo, a par da ati-

vidade judicante, tem desempenha-
do ativamente também sua função 
pedagógica, já que não são poucas 
as relevantes inciativas voltadas a 
subsidiar seus jurisdicionados, den-
tre as quais se destacam a constante 
atualização de publicações instruti-
vas (manuais) e a promoção de en-
contros anuais com vistas a nortear 
os agentes públicos a respeito de 
boas práticas administrativas. 

De outro lado, não se pode negar 
que, desde a instauração do Ministé-
rio Público que atua perante a Corte 
de Contas Paulista - instituição que 
no próximo ano completará uma 
década -, vislumbra-se, por assim 
dizer, certo incremento na atividade 
exercida pelo controle externo, eis 
que, à luz dos achados das equipes 
de fi scalização, bem assim das de-
núncias e representações que lhe são 
diretamente oferecidas, alguns temas 
têm repercutido de forma mais inci-
siva ao ver do órgão ministerial, que, 
a cada ano, tem notado crescimento 
na acolhida de seus posicionamentos 
por ocasião das decisões proferidas 
pelo Tribunal de Contas. 

Nesse sentido, a avaliação posi-
tiva dos atos de gestão pelo órgão 
ministerial, via de regra, acaba con-
duzindo à uma decisão favorável por 
parte da Justiça de Contas, daí porque 

ganha relevo conhecer alguns temas 
que já se consolidaram perante a óti-
ca do Ministério Público de Contas. 
Para tanto, relacionam-se a seguir 
alguns questionamentos comumente 
apresentados pelos gestores públicos 
ao Parquet de Contas, o que se faz 
na expectativa de que a ampla ciên-
cia das respostas a essas indagações 
possa contribuir para o atingimento 
dos objetivos legais e consequente 
aprovação das contas anuais dos ges-
tores públicos.

Jornal do Interior – É possível a 
Lei Orgânica Municipal fi xar per-
centual diverso dos 25% previstos 
no artigo 212 da Constituição 
Federal para fi ns de aplicação na 
manutenção e desenvolvimento 
do ensino? Nesse caso, qual seria 
o limite adotado pelo órgão mi-
nisterial para avaliação das con-
tas anuais do gestor?

Thiago Pinheiro Lima – Sim, 
desde que o limite que vier a ser fi -
xado por lei local não seja inferior ao 
piso constitucional (25%), devendo, 
neste caso, prevalecer o maior.

JI – Ante a revogação da Lei 
nº 11.494/2007 pela Lei nº 
14.113/2020, como fi ca a ques-
tão da utilização dos recursos 
do FUNDEB e a possibilida-
de de que até 5% dos recursos 
recebidos à conta do Fundo 
podiam ser utilizados no 1º tri-
mestre do exercício imediata-
mente subsequente?

TPL – Continua sendo dever do 
gestor municipal, sob pena de ter 
suas contas rejeitadas, utilizar todo o 
recurso do FUNDEB, no exercício 
fi nanceiro em que for creditado, 
em ações de manutenção e desen-
volvimento do ensino para a edu-
cação básica pública, facultando-se 
agora, nos termos do art. 25, § 3º, 
da Lei nº 14.113/2020, a utilização 
de até 10% dos recursos recebidos 
à conta do Fundo no primeiro qua-
drimestre do exercício imediata-
mente subsequente, mediante aber-
tura de crédito adicional.

JI – E no tocante à aplicação 
de pelo menos 60% dos recur-
sos do Fundo no pagamento da 
remuneração dos profi ssionais 
do magistério?

TPL – A teor do disposto no art. 
26, caput, da Lei nº 14.133/2020, 
proporção não inferior a 70% (se-
tenta por cento) dos recursos anu-
ais totais do Fundo será destinada 
ao pagamento, em cada rede de 
ensino, da remuneração dos profi s-
sionais da educação básica em efe-
tivo exercício.

JI – Como o Ministério Público 
de Contas vê a questão do repas-
se de recursos pelo Prefeito Mu-
nicipal à Câmara Municipal?

TPL – Compete ao Prefeito Mu-
nicipal repassar ao respectivo Poder 
Legislativo, até o dia vinte de cada 
mês, a proporção fi xada na Lei Orça-
mentária, obedecidos os limites per-
centuais estabelecidos pelo art. 29-A 
da Constituição Federal, sendo que 
o descumprimento dessa obrigação, 
consoante o § 2º do referido artigo, 
constitui crime de responsabilidade 
do Prefeito, implicando, portanto, 
reprovação das contas anuais. 

JI – No caso de extrapolação do 
limite de 54% da receita corrente 
líquida previsto na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal para gastos 
com pessoal, qual o posiciona-
mento do Ministério Público de 
Contas quando verifi cada a re-
condução no exercício seguinte?

TPL – O Poder Executivo muni-
cipal não pode gastar mais de 54% 

Dr. Thiago Pinheiro Lima
Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas

da imprescindível por parte do 
gestor público no último ano de 
mandato?

TPL – Sob pena de ter suas con-
tas anuais rejeitadas, o gestor não 
deve, no último mês do mandato, 
empenhar mais do que um duodé-
cimo da despesa prevista no orça-
mento vigente, consoante art. 59, 
§ 1º, da Lei nº 4.320/1964, assim 
como não deve, nos últimos dois 
quadrimestres do mandato, con-
trair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas 
a serem pagas no exercício seguin-
te sem que haja sufi ciente disponi-
bilidade de caixa para este efeito, 
nos termos do art. 42 da Lei Com-
plementar nº 101/2000.
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Transporte lnterestadual e lntermu-
nicipal e de Comunicação aos mu-
nicípios paulistas.

“São Paulo é Estado que cuida 
da sua biodiversidade. O último in-
ventário fl orestal detectou que, na 
última década, São Paulo cresceu 
quase 5% de vegetação nativa, por-
que conseguiu estancar aquele pro-
cesso de desmatamento ilegal, de 
queima e perdas das fl orestas. En-
tão, com esse estudo para o ICMS 
Ambiental, queremos dar recursos 
para que os municípios possam ter 
melhor performance ambiental. É 
uma política de performance. Quem 
melhora, ano a ano, vai receben-
do um valor relativamente maior”, 
comentou o Subsecretário de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, 
Eduardo Trani.

para o desenvolvimento    de cidades inteligentes
Novo Rio Pinheiros. A jóia da coroa,        exemplo de sustentabilidade

O Intercidades destacou, ainda, a 
parceria entre a Fundação Amazônia 
Sustentável e a SABESP, que vem 
mobilizando e engajando a sociedade 
na conservação e no desenvolvimento 
sustentável da região amazônica.

A parceria se concretizou com o 
incentivo da concessionária paulista 
à doações de seus próprios clientes.

“Hoje, qualquer cliente da SABESP 
pode, de uma forma muito simples, 
entrar no site da companhia e aderir 
com doações para os projetos que a 
fundação faz, seja com as comunida-
des indígenas ou ribeirinhas. Ficamos 
muito felizes de poder estar servindo 

Assuntos recorrentes nas 
agendas dos gestores pú-
blicos, a sustentabilidade 

e o saneamento básico vêm sendo 
apontados, cada vez mais, como 
propulsores do desenvolvimento 
econômico e social nos municípios. 
Não à toa, esse foi o mote da segun-
da edição do Intercidades, que ocor-
reu no último dia 22 de junho.

O seminário, transmitido pelas 
redes sociais da UVESP, contou 
com a importante participação do 
Secretário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, 
Marcos Penido, que destacou a im-
portância de se fazer essa interface 
e ter uma relação cada vez mais pró-
xima com os municípios para tratar 
de assuntos relacionados à univer-
salização dos serviços de abasteci-
mento de água potável, coleta de 
esgoto e de resíduos sólidos.

“O trabalho dos municípios não 
deve ser encarado de maneira indivi-
dual por eles, mas de forma conjun-
ta, regionalizada, mais rica do ponto 
de vista da troca de experiências e 
informações. Afi nal, rios não passam 
apenas por uma, mas por diversas 
cidades. E como estamos prevendo 

com a Regionalização do Saneamen-
to (Lei Estadual 17.383), medida em 
atendimento ao novo Marco Legal 
(Lei Federal 14.026/2020), as estru-
turas de tratamento de água devem 
ser compartilhadas, permitindo que 
os locais com maior adensamento 
populacional e melhor rentabilidade 
possam ajudar a compensar municí-
pios defi citários”, disse.  

Segundo o Secretário, a importân-
cia do saneamento básico para a so-
ciedade começa na saúde, qualidade 
de vida, dignidade e de desenvolvi-
mento como um todo. Este conjunto 
de serviços públicos que envolve in-
fraestruturas e instalações operacio-
nais de abastecimento de água potá-
vel, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo das águas plu-
viais urbanas, contribui ainda para a 
preservação do meio ambiente. 

“Acreditamos que o desenvolvi-
mento sustentável seja a solução para 
mitigar tanto as questões de saúde pú-
blica, quanto as questões ambientais. 
Precisamos gerar emprego e garantir 
infraestrutura no Estado, mas sempre 
respeitando o meio em que vivemos, 
para as gerações que vêm depois de 

nós. O crescimento não é adversário 
e pode ser feito em harmonia com o 
meio ambiente. Segundo o último le-
vantamento divulgado pelo Instituto 
Trata Brasil, a Sabesp atende cinco 
municípios entre os 20 com me-
lhores indicadores de saneamento. 
Os estados de São Paulo e Para-
ná concentram 14 dos 20 municí-
pios mais bem posicionados neste 
ranking do saneamento”, comple-
tou o Secretário.

Visto como um dos principais 
objetos de desenvolvimento sus-
tentável da cidade de São Paulo, o 
programa Novo Rio Pinheiros é um 
dos grandes exemplos do que vem 
sendo feito nesse sentido.

O projeto tem por objetivo revi-
talizar um dos maiores símbolos da 
cidade por meio de ações conjun-
tas do governo e da sociedade tais 
como tratamento de resíduos, edu-
cação ambiental, redução 
de esgoto lançado, revi-
talização de suas margens 
e paisagismo.

Até agora, o programa já conectou 
mais de 300 mil imóveis à rede para 
coleta de esgoto e tratamento e re-
moveu 36.936 toneladas de lixo. Se-
gundo a Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, até 2022, devem ser 
realizadas mais de 500 mil conexões.

“O Programa Novo Pinheiros é 
um grande exemplo de desenvolvi-
mento sustentável. O trabalho está 
em consonância com o novo marco 
regulatório, pois alia saneamento e 
resíduos sólidos. Fazer o saneamen-
to nas cidades é levar dignidade
e uma mudança de paradigma à 
população. Em São Paulo, esta-
mos retirando os resíduos sólidos 
do rio Pinheiros, desassoreando 
e impedindo que o esgoto chegue 
nele, um trabalho que servirá de 
exemplo para o Estado e o Brasil”, 
afi rmou Penido.  

A meta do Governo de São Paulo 
é a de que o projeto de despoluição 
do Rio Pinheiros esteja fi nalizado já 
no próximo ano.

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

 A meta 
do Governo 

de São Paulo 
é a de que 

o projeto de 
despoluição do Rio 

Pinheiros esteja 
finalizado já no 

próximo ano’

• O NOVO RIO PINHEIROS 
E O DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL DE SP •

• TODA AJUDA É BEM-VINDA! 
SABESP E FUNDAÇÃO 

AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL 
SE UNEM •

• ICMS AMBIENTAL TAMBÉM 
GANHOU DESTAQUE •

Entre os temas abordados, o novo 
ICMS ambiental ganhou relevância 
nas falas dos palestrantes.

A lei, sancionada em março de 
2021, visa promover o desenvolvi-
mento sustentável por meio da re-
orientação dos valores dos repasses 
do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de 

Programa • Novo Rio Pinheiros 

Marcos Penido  • Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo Benedito Braga • Diretor Presidente da SABESP 

para o desenvolvimento    de cidades inteligentes
 O Intercidades 

destacou, ainda, a 
parceria entre a

 Fundação Amazônia 
Sustentável 
e a SABESP’

Intercidades debate saneamento    básico e projetos sustentáveis

como uma plataforma onde nossos 
clientes poderão ajudar projetos de sa-
neamento lá na Amazônia. É uma ação 
importante de responsabilidade socio-
ambiental da empresa”, acrescentou o 
Diretor de Gestão Corporativa da SA-
BESP, Adriano Stringhini.

Participaram ainda dos painéis: 
o Secretário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo, 
Marco Vinholi, o Diretor Presiden-
te da SABESP, Benedito Braga,  o 

Diretor de Tecnologia, Empreen-
dimentos e Meio Ambiente da Sa-
besp, Alceu Segamarchi, o Deputa-
do Federal (SP) e Relator do novo 
marco regulatório do saneamento 
básico, Geninho Zuliani, o Diretor 
Metropolitano da SABESP, Ricardo 
Borsari, o Prefeito de Guarulhos, 
Gutti, a Prefeita de Itapetininga, Si-
mone Marquetto, e a Presidente da 
CETESB, Patrícia Iglesias.
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Calçadas esburacadas e invadidas,     realidade que inviabiliza a mobilidade
Fator para afastar a população        e turistas desses locais

 Segundo 
pesquisa feita na 

capital paulista 
em 2019, 74% dos 

entrevistados 
já sofreram ou 
presenciaram 
alguma queda 
nas calçadas’

Segundo o Código de Trânsi-
to Brasileiro, CALÇADA é 
a “parte da via, normalmente 

segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, 
reservada ao trânsito de pedestres e, 
quando possível, à implantação de 
mobiliário urbano, sinalização, ve-
getação e outros fi ns”. 

É o espaço de circulação ex-
clusiva de pedestres e cadeirantes, 
garantindo a mobilidade da popula-
ção, porém o que vemos na maioria 
das cidades, são espaços não con-
servados, com buracos, e por mui-
tas vezes invadidos por ambulantes, 
mesas de bares e até mesmo veícu-
los, contrariando qualquer Plano de 
Mobilidade Urbana.

Segundo pesquisa feita na capital 
paulista em 2019, 74% dos entrevis-
tados já sofreram ou presenciaram 
alguma queda nas calçadas. “Bura-
cos, irregularidade e largura são os 
principais incômodos, e em matéria 
publicada na Revista Veja, publica-
da em 27 de agosto de 2010, cerca 
de 100 000 pedestres caem e se ma-
chucam nas calçadas de São Paulo 
todos os anos.

Hoje vemos a desproporcionalida-
de entre os espaços para pedestres e 
para veículos, sendo o primeiro muito 
menor, uma realidade crescente desde 
os anos 50. Com base nessa realida-
de, o portal Mobilize Brasil, lançou 
uma campanha com a fi nalidade de 
fomentar o debate sobre o assunto e 

pressionar os governos a implemen-
tarem políticas públicas que benefi -
ciem o pedestre, com base em quatro 
aspectos principais: acessibilidade, 
sinalização, conforto e segurança.

De acordo com a Constituição Fe-
deral, cabe aos municípios, através 
do Plano Diretor, legislar sobre o uso 
e ocupação do solo nas cidades. No 
geral, o proprietário do imóvel, resi-
dencial ou comercial, é responsável 
pela reforma e conservação das cal-
çadas de frente ao seu imóvel, mas 
a fi scalização depende das prefeitu-
ras municipais, que são totalmente 
responsáveis pela conservação delas 
em espaços públicos. 

Direito Público • Direito Civil • Direito Comercial e Societário

Direito Administrativo • Direito do Trabalho e Previdenciário

Direito Tributário • Direito Constitucional • Direito Ambiental

Parcerias Público-Privadas • Mediação • Arbitragem
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João Victor Barboza 
Prefeito de Águas de São Pedro

Àguas de São Pedro • Calçadas

Àguas de São Pedro • Acessibilidade

P
ed

ro
 F

ra
nç

a/
A

gê
nc

ia
 S

en
ad

o Condição das calçadas • Por critério

Fonte: Mobilize Brasil

Notas das calçadas • Por critério

 O Projeto de Lei (PL 8.331/15), 
atualmente tramitando na Câmara 
dos Deputados, é mais um a fi xar 
parâmetros técnicos, entre os quais 
a exigência de calçadas com piso tá-
til, capaz de facilitar o movimento de 
cadeiras de rodas, sinalização para 
quem tem problemas de visão e tra-
vessias facilitadas nos cruzamentos, 
que soma ao  PL, apresentado pelo 
ex-senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, (PLS 541/2011), que inclui entre 
as diretrizes gerais da política urbana 
um plano de rotas estratégicas para a 
melhoria e padronização dos passeios 
públicos. O plano teria de contemplar 
faixa livre, exclusiva para pedestres, 
visualmente destacada e largura mí-
nima de 1,20 m. O texto determina 
ainda que o documento abarque pre-
ferencialmente rotas e vias que conte-
nham alto fl uxo de pedestres. Ocorre 
que, dada a lentidão com que tramita, 
o projeto acabou superado pela incor-
poração do plano de rotas acessíveis 
ao Estatuto da Cidade em 2015. 

Um padrão para as calçadas 
está igualmente presente na Lei de 
Acessibilidade (10.098, de 2000), 
que exige a observância das normas 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), no caso a de nú-
mero 9.050/2015.

Mas é possível encontrar bons 
exemplos de respeito a mobilidade 
de pedestres e cadeirantes em diver-
sas cidades, como no município de 
Socorro, referência em mobilidade 
urbana. Embu das Artes, em 2018, 
implantou a calçada verde na via de 
maior movimento da cidade, com 
piso antiderrapante e segregadores, 
com 1,5 metro de largura paralela à 
calçada já existente totalizando 2,5 
metros de calçada; uma saída inteli-
gente já que o centro histórico é tom-
bado pelo CONDEPHAT. 

Águas de São Pedro, é outra ci-
dade que tem demonstrado preocu-
pação com a mobilidade. “Tem sido 
uma preocupação constante da nossa 
gestão a limpeza, capinagem e manu-
tenção das vias públicas. Esse é um 

O assunto  foi abordado no fi nal 
do ano passado, em uma audiência 
na Subcomissão Temporária sobre 
Mobilidade Urbana do Senado. So-
licitada pela senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), autora da Cartilha da 
Calçada Cidadã, que oferece instru-
ções sobre a implementação de cal-
çadas com ênfase na acessibilidade a 
todos os indivíduos, que apresentou 
uma Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 19/2014, que inclui 
os direitos individuais e coletivos à 
acessibilidade e à mobilidade no tex-
to constitucional, de autoria do Sena-
dor Paulo Paim.

trabalho desenvolvido com pouco re-
curso humano e fi nanceiro. Através 
de emenda parlamentar desejamos 
adquirir inclusive uma varredeira 
de rua. Nosso intuito é fomentar a 
política de mobilidade urbano com 
pavimentação do maior número de 
ruas, operação tapa buraco, fi scalizar 
a manutenção das calçadas por seus 
proprietários e garantir que as áreas 
públicas estejam limpas, carpidas, 
iluminadas e seguras, adequando as 
calçadas as normas de acessibilidade, 

trabalho que já iniciamos”, diz João 
Victor Barboza, prefeito da cidade. 

O respeito a mobilidade traz a qual-
quer cidade apenas benefícios, atrain-
do inclusive investimentos em novos 
comércios e visitantes, no caso dos 
destinos turísticos, onde o público di-
verso, com ou sem problemas de mo-
bilidade, se sente mais seguro ao cami-
nhar e acima de tudo respeitado. 

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br
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• RESPEITO LEGISLATIVO •

São necessários 
Projetos que 

priorizem a proteção 
animal através da 

Educação, a reflexão e 
a ação concreta 

sobre o ambiente 
em que se vive’

Vereadores destacam participação da UVESP

Acausa animal tem se torna-
do importante para a vida 
em sociedade, pois vai além 

do resgate do animal abandonado. 
A atuação dos protetores envolve a 
castração, preparação e encaminha-
mento de cães e gatos para adoção, 
conscientização sobre a posse res-
ponsável por meio de diversas ati-
vidades, além da movimentação em 
busca de políticas públicas para o 
setor, como a participação em ses-
sões e reuniões com representantes 
da política local. 

Há quem ainda não compreen-
da a importância deste tema e ten-
te minimizá-lo, mas é sempre ne-

Vereadora 
Juliana Prudêncio 
Três Corações (MG)
Presidente da 
UVB – Animal 

Nós precisamos, enquan-
to ser humano, dar voz e lu-
tar pelos direitos de cada um 
daqueles que não tem capa-
cidade de se defender, como 
os animais. A UVB Animal 
visa unir vereadores de todo 
o Brasil para debater projetos 
sobre a causa animal, crian-
do políticas públicas que 
possam garantir o bem-estar 
dos animais e ser replicadas 
em outros municípios. Fico 
feliz em ver o primeiro esta-
do tomando para si também 
esta responsabilidade. Tenho 
certeza que São Paulo, atra-
vés da trabalho da UVESP, 
avançará muito em políticas 
públicas de proteção animal, 
contribuindo e servindo de 
exemplo para outros estados 
e municípios.

Vereadora 
Priscila Finamore  
Louveira (SP)

Nós que atuamos pela 
Causa Animal precisamos 
nos unir mais e atuarmos de 
forma coletiva e integrada. 
Tenho plena certeza que a 
UVESP terá papel funda-
mental nesse objetivo.

Vereador 
Henrique Pozer 
Aguaí (SP)

Estar na posição de vere-
ador, como um representante 
da sociedade, é de suma im-
portância entender as necessi-
dades e afl itos dos mais vulne-
ráveis, assim como é a causa 
animal. A luta pelo direito, 
vida e bem-estar dos animais 
é o verdadeiro motivo de todo 
nosso movimento que é bus-
car uma vida digna a eles. 

Daí vem a importância 
da UVESP, um passo muito 
importante onde serão tra-
balhados a pauta animal em 
conjunto com lideranças po-
líticas do estado de São Pau-
lo. Eu sou UVESP!

Vereadora 
Val Barbieri  
Jaboticabal (SP)

Fico muito feliz em ver a 
UVESP dando a devida im-
portância à causa animal. Fi-
nalmente temos a causa nos 
debates e eventos da institui-
ção. A promoção de políticas 
públicas de defesa animal é 
questão de saúde pública e ur-
gente, a formação de uma rede 
de vereadores eleitos pela cau-
sa animal fortalece ainda mais 
a causa e a implementação 
dessas políticas no diversos 
municípios do estado. Quem 
ganha é a população!

Vereadora 
Mariana Valentim  
Lucélia (SP)

Quero parabenizar aos 
idealizadores da UVESP – 
Em Defesa da Causa Animal, 
e agradecer imensamente a 
oportunidade de fazer parte 
desse grupo composto por 
grandes nomes da causa. 
Com certeza trará uma enor-
me contribuição para a atu-
ação dos legislativos muni-
cipais em defesa dos nossos 
anjos de patas que tanto so-
frem com a maldade huma-
na, de modo que, possamos 
trocar muitas ideias e experi-
ências, agindo sempre ampa-
rados pelas leis de proteção e 
direitos dos animais.

Da redação
uvesp@uvesp.com.br
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UVESP - Em defesa   da causa animal
A causa movimenta cerca      de 20% do total de eleitos 

• DESAFIOS •

riências, promoção de políticas pú-
blicas e projetos de Lei, debates so-
bre temas e demandas em comum.

A Presidente Executiva da 
UVESP, Silvia Melo destaca a im-
portância de trazer a Causa Animal 
para o centro do debate político: “Te-
mos muitos representantes nas Câ-
maras Municipais atuantes da Causa, 
precisamos unir esses Vereadores e 
juntos criamos uma agenda de traba-
lho comum que assegure o direito à 
dignidade dos animais, livrando-os 
da fome, da sede, do medo e se pos-
sível dando um lar que lhe promova 
amor e carinho. Essa é uma demanda 
de toda a sociedade e a UVESP vai 
colaborar em âmbito institucional no 
que for possível”.

Para coordenar essa tarefa, con-
vidamos um dos grandes expoentes 
da causa animal no Brasil, o Verea-
dor Felipe Becari, da Cidade de São 
Paulo que prontamente aceitou essa 
função: “Me sinto muito honrado 
por ser convidado por uma entidade 
tão representativa como a UVESP. 
Nosso papel deve ser do diálogo e 
do entendimento, pois são muitas 
as necessidades da causa animal. 
Felizmente não estamos sós nes-
ta luta pelo bem-estar animal, que 
atingiu proporções muito signifi ca-
tivas nos últimos anos com a cria-
ção de vários movimentos em prol 
de sua proteção e defesa e a atuação 
muito efetiva de ativistas também. 
É nos municípios que as coisas 
acontecem, e junto com a UVESP, 
vamos colaborar para que no futuro 
a “Causa” avance, seja também uma 
“Política de Estado!”.

Apesar da grande aceitação dos 
animais de estimação e do cresci-
mento do número de pets por lares, 

o abandono ainda é algo muito pre-
sente na sociedade. Entre os princi-
pais motivos existe aqueles provo-
cados por pessoas que abrem mão 
de cães e gatos estão: gravidez na 
família, alergias e outras doenças, 
mudança de residência, fi lhotes in-
desejados, velhice do animal e falta 
de planejamento para a manutenção 
dos bichinhos de estimação.

Como o abandono é diário e pou-
cas cidades possuem planejamento 
previsto por lei para a vacinação e 
castração de animais de rua, além 
do encaminhamento para adoção, 
o que nota-se na maioria dos mu-
nicípios brasileiros é um aumento 
populacional desenfreado de cães e 
gatos e, consequentemente, a pro-
pagação de possíveis zoonoses, já 
que os animais podem se tornar 
hospedeiros e transmissores de do-
enças, o que confi gura como caso 
de saúde pública. 

O noticiário traz também fartos 
exemplos que mostram a necessida-
de de agirmos em relação aos maus-
-tratos. Basta citar, por exemplo, o 
assassinato covarde da Cadela Man-
chinha dentro de um supermercado 
em Osasco em dezembro de 2018 
que causou grande comoção nacio-
nal. Apenas no estado de São Paulo, 
o número de denúncias de episódios 
de maus-tratos aumentou 81,5% no 
primeiro semestre de 2020 em com-
paração ao mesmo período de 2019, 
segundo informações da Delega-
cia Eletrônica de Proteção Animal 
(DEPA) de SP.

Outro grande problema enfrenta-
do pelos atuantes da causa é a trans-
ferência da responsabilidade, já que 
o controle de zoonoses, as políticas 
de saúde pública e auxílio na cons-
cientização sobre a posse respon-
sável deveriam ser atribuições do Felipe Becari • Vereador 

Silvia Melo • Presidente Executiva da UVESP 

cessário chamar a atenção para um 
aspecto fundamental: esses seres 
vivos precisam de protetores den-
tro da política empenhados na luta 
por seus direitos. Nos últimos anos, 
a representatividade parlamentar 
aumentou muito em vários Municí-
pios Brasileiros e no Estado de São 
Paulo tem especial destaque.

Com muito orgulho e senso de 
responsabilidade, a UVESP tem o 
prazer em anunciar que abraça essa 
causa tão nobre com a criação do se-
tor “UVESP – Em Defesa da Causa 
Animal” que terá como objetivo a 
integração entre os Vereadores que 
atuam nessa causa, a troca de expe-

poder público. A população tam-
bém contribui para tais difi culda-
des, uma vez que algumas pessoas 
abandonam os animais nas ruas 
com a intenção de que algum pro-
tetor faça o resgate e dê abrigo. 

Apesar dos avanços tecnológi-
cos que facilitam a comunicação 
e a informação, grande parte da 
população ainda está restrita às 
velhas crenças e ao senso comum, 

mostrando que um dos maiores 
desafi os atuais é conseguir de fato 
uma conscientização. Saber a im-
portância das políticas públicas, no 
âmbito governamental, assim como 
ter consciência do impacto de suas 
ações na sociedade são medidas ne-
cessárias para um futuro melhor.

Também são necessários Proje-
tos que priorizem a proteção animal 
através da Educação, a refl exão e a 
ação concreta sobre o ambiente em 
que se vive. Para reconhecermos os 
direitos dos animais temos que re-
pensar muitas coisas e mudar nos-
sas relações com o ambiente, os ani-
mais são seres senscientes, ou seja, 
são capazes de sentir tanto sensa-
ções como sentimentos.
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Programa Parcerias   Municipais incentiva
boas práticas de gestão   em municípios paulistas

Com ações focadas no desenvolvimento regional, a       iniciativa investe e premia cidades participantes

 O programa 
prevê apoio na 

identificação dos 
problemas, na 

gestão, expertise 
técnica, tecnologia 

e recursos 
financeiros, 

conforme o caso’

OPrêmio Boas Práticas, do 
Programa Parcerias Munici-
pais, está chegando em sua 

fase fi nal. No início de julho, a Secre-
taria de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo anunciou 
os fi nalistas do concurso, que visa 
reconhecer os municípios paulis-
tas por suas gestões públicas ava-
liando resultados, replicabilidade e 
caráter inovador. 

No total foram 723 práticas cadas-
tradas por 224 municípios, e, ao fi nal, 
32 foram classifi cadas como fi nalis-
tas de acordo com cada desafi o:

 1 - Ampliar o acesso à creche: 
Colina, Emilianópolis e Santa Bárba-
ra d’Oeste

2 - Universalizar o acesso à 
pré-escola: Emilianópolis, Jundiaí 
e Itanhaém

3 - Alavancar a qualidade do En-
sino Fundamental I: Guarulhos, Ja-
careí, Jundiaí, Sorocaba, Tarumã, 
Jaguariúna, Taguaí e Suzano

4 - Reduzir as taxas de Mortalida-
de Infantil e Materna: Franco da Ro-
cha, Ribeirão Preto e Santos

5 - Reduzir os óbitos prematuros 
por Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis: Ilha Comprida, Paraíso, 
Pedregulho, Ribeirão Preto e Tarumã

6 - Promover ambientes menos 
suscetíveis a roubos: Santa Bár-
bara D’Oeste, Tarumã, Indaiatu-
ba e Santos

7 - Fortalecer as redes de comba-
te à violência sexual: Dois Córregos, 
Limeira e Rio Claro

8 - Mitigar os impactos da pande-
mia na pobreza e na geração de em-
prego e renda: Americana, Borbore-
ma e Jaguariúna

As práticas vencedoras serão di-
vulgadas em evento no Palácio do 
Governo em agosto. 

Criado em 2019 pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regional - SDR, o 
Programa Parcerias Municipais tem 
como principal objetivo melhorar a 
execução das políticas públicas de 
cada cidade paulista, investindo no 
desenvolvimento regional para au-
mentar a competitividade dos municí-
pios, melhorar a qualidade de vida da 
população e reduzir as desigualdades.

Sempre considerando as peculia-
ridades, desafi os e vocações de cada 
cidade, a iniciativa é focada em áreas 
prioritárias como Saúde, Educação, 
Segurança Pública e Desenvolvi-
mento Socioeconômico e já conta 
com a adesão de 620 municípios.

De acordo com o Coordenador 
do programa, Renan Bastianon, o 
Estado é um grande parceiro dos 
municípios na construção e gestão 

de políticas públicas para atendi-
mento à população. 

“O programa Parcerias Municipais 
institucionaliza essa parceria fornecen-
do informações técnicas, apoiando na 
construção e implementação dos pla-
nos de ação para enfrentamento dos 
problemas e, fi nalmente, premiando 
aqueles municípios que apresentam 
maior engajamento nos desafi os pro-
postos pelo programa”, afi rma.

Para isso, disponibiliza uma equi-
pe técnica que orienta e contribui 
para que as ações sejam efetivadas, 
fazendo com que as políticas públi-
cas e os recursos fi nanceiros e não fi -
nanceiros cheguem de acordo com a 
necessidade de cada município.

Além disso, o programa prevê 
apoio na identifi cação dos proble-
mas, na gestão, expertise técnica, 
tecnologia e recursos fi nanceiros, 
conforme o caso. 

Neste ano, visando apoiar as cida-
des no enfrentamento da crise causa-
da pela pandemia, foi criado o desafi o 
de Mitigar os impactos da Covid-19 
na geração de emprego e renda.

• INCENTIVO ADMINISTRATIVO • • INCENTIVO ADMINISTRATIVO •

Segundo dados da SDR, só no pri-
meiro semestre de 2021 foram libera-
dos R$134 milhões a 158 municípios 
para investimentos nas áreas de atu-
ação do programa. Foram: R$12 mi-
lhões para a educação; R$2,7 milhões 
para geração e emprego; R$11,7 mi-
lhões para esporte e lazer; R$4,6 mi-
lhões para espaços múltiplos de uso; 
R$89 milhões para a saúde e R$14,8 
milhões para segurança.

Em junho, o Secretário de Desen-
volvimento Regional Marco Vinholi 
assinou os primeiros convênios com 
os municípios premiados na primeira 
fase da iniciativa, que foram anuncia-
dos em dezembro de 2020. Iguape, 
Indaiatuba, Itu e Mairiporã foram os 
primeiros agraciados com os convê-
nios, recebendo R$1,1 milhão para 
melhorias da infraestrutura urbana.

Ao total, foram 21 municípios pre-
miados que receberão R$5 milhões 
por meio de convênios da seguinte 
forma: municípios até 50 mil habi-
tantes – Convênio de até R$150 mil; 
municípios de 50 mil a 100 mil habi-
tantes – Convênio de até R$250 mil; 
e municípios acima de 100 mil habi-
tantes – Convênio de até R$350 mil.

Em Indaiatuba, por exemplo, o 
valor do repasse é de R$350 mil, que 
deve ser aplicado em equipamentos 

• PROGRAMA PARCERIAS 
MUNICIPAIS: ARTICULAÇÃO

 DE BOAS PRÁTICAS •

• INVESTIMENTOS 
POSSIBILITAM 

MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO PÚBLICA •

Eliria Buso
uvesp@uvesp.com.br

Nilson Gaspar • Prefeito de Indaiatuba, 
que assinou um dos primeiros convênios 
do Programa Parcerias Municipais em junho

Iguape • Foi uma das primeiras cidades a assinar convênio com o Programa Parcerias Municipais, em junho deste ano

Indaiatuba • A cidade vai receber R$350 mil pelos convênios da iniciativa para investir em maquinários
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Renan  Bastianon • Coordenador 
do Programa Parcerias Municipais, 
destaca a importância da ação para
o desenvolvimento regional 
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Parcerias Municipais • Concurso de boas práticas

e maquinários para a manutenção da 
cidade. Segundo o Prefeito Nilson 
Gaspar, a premiação é um reconhe-
cimento dos serviços públicos pres-
tados ao município. 

“Mais uma vez temos nosso mo-
delo de gestão chancelado, benefi -
ciando duplamente nossa população, 
tanto pelo trabalho efi ciente prestado, 
quanto pela vinda de verbas. Admi-
nistrar uma cidade do porte de Indaia-
tuba é uma grande responsabilidade, 
e é necessário seriedade, transparên-
cia e planejamento. Para nós o su-
cesso é medido pela qualidade dos 
serviços públicos que oferecemos e 

o cuidado que a Prefeitura tem com 
a população. Este prêmio é mais um 
reconhecimento de que estamos no 
caminho certo e quem ganha, de fato, 
são as pessoas que vivem com mais 
segurança em nosso município”, diz.

Neste ano, a premiação aos mu-
nicípios será de R$10 milhões em 

“Sabemos dos efeitos que pande-
mia trouxe às famílias e, se de um 
lado é importante implementarmos 
soluções conjuntas para amparar 
os mais vulneráveis, é imprescindí-
vel buscar caminhos para que essas 
pessoas tenham a possibilidade de, 
através do emprego e renda, resta-

belecer sua autonomia e construir 
um futuro melhor para sua família. 
Para isso, existe um esforço con-
junto do Governo do Estado com 
Prefeituras Municipais e parceiros 
importantes, como o Sebrae, para 
caminharmos juntos na pavimenta-
ção dessas oportunidades. Uma ci-
dade mais desenvolvida transforma 
seu entorno e faz sua região mais 
desenvolvida. O conjunto dessas 
regiões resulta em um Estado mais 
próspero e desenvolvido de maneira 
sustentável”, completa o Coordena-
dor da iniciativa.

 O conjunto 
dessas regiões 
resulta em um 

Estado mais 
próspero e 

desenvolvido de 
maneira sustentável’

investimentos diversos, repassados 
por meio de convênios com a SDR, 
sendo: oito municípios premiados na 
categoria Prêmio Boas Práticas, três 
na categoria de Melhores Resultados 
e 24 na categoria Parcerias em Ação.
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AAssociação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo – 

APRECESP participa da 35ª Feira 
de Negócios Turísticos da UGART 
– União Gaúcha de Representantes 
e Operadoras de Turismo, entre 
os dias 30 e 31 de julho, no Cen-
tro de Eventos do Barra Shopping 
Sul, em Porto Alegre/RS. Consi-
derado o maior evento focado em 
agentes de viagens da região sul do 
Brasil, durante os dois dias serão 
realizadas capacitações, palestras, 

Para transformar o vereador em 
perfeito “Ouvidor do Povo”, 
a União dos Vereadores do 

Brasil, com Gilson Conzatti à fren-
te, realiza a XX Marcha Legislativa 
em Brasilia, de 24 a 27 de agosto. O 
presidente diz que a “marcha é uma 
mobilização nacional para a defesa do 
municipalismo e pelo fortalecimento 
do Legislativo Municipal Brasileiro”.

Na abertura do encontro, no dia 
24, haverá a reunião do Forum Na-
cional dos Presidentes das Entidades 
Estaduais, atualmente presidida pelo 

APRECESP leva estâncias paulistas 
para a 35ª Feira UGART em Porto Alegre/RS

UVB reúne vereadores na tradicional marcha legislativa

network, lançamento de produtos e 
oportunidades de negócios. 

Este é o primeiro evento pre-
sencial que a entidade participa, de 
acordo com todos os protocolos sa-
nitários de prevenção ao COVID-19, 
como uso de máscara e distancia-
mento social. A APRECESP/Turis-
mo Paulista conta com um estande 
próprio (de 8 m2), totalmente per-
sonalizado, como paredes decoradas 
com imagens de diversos segmentos 
e atrativos turísticos e uma televisão 
passando vídeos promocionais, onde 
também serão distribuídos gratuita-
mente materiais impressos e feito o 
atendimento presencial dos agentes 
de viagem sulistas. 

Além do estande, a entidade vai 
realizar a capacitação “Turismo Pau-
lista: Um Estado - 70 Destinos Tu-
rísticos”, que será apresentada pela 
Marcia Azeredo, Gerente de Rela-
ções Institucionais, no dia 30/08, às 
14h25 (na sala 2), com duração de 
40 minutos, para cerca de 50 agentes 
de viagens. “A nossa participação na 

presidente do Conselho de Adminis-
tração da Uvesp, Sebastião Misiara.

Temas fundamentais ao bom de-
sempenho do mandato serão ofere-
cidos, inclusive o Manual de Gover-
nança, produzido pelo ministro do 
Tribunal de Contas da União, Au-
gusto Nardes.

Gilson diz que é preciso que o ve-
reador dirija sua atenção e suas inicia-
tivas no sentido de garantir junto ao 
Executivo as obras e serviços públi-
cos destinados à comunidade. “Seus 
deveres são mais que obrigações; são 
privilégios que devem ser cumpridos 
como aguarda a população”, afi rmou.

O programa da Marcha destaca 
ainda, importantespalestras com es-
pecialistas, entre elas a nova Lei de 
Licitações. A Causa Animal, projeto 
recentemente lançado pela Uvesp, 
em São Paulo, já é sucesso no âmbito 
nacional, conduzido pela União dos 
Vereadores do Brasil. Uma discussão 
em torno dessa medida tão atual e im-
portante será conduzida por Conzatti.

As mulheres terão um capítulo 
nesse espaço de debates, pois a parti-
cipação delas em politica é a propos-
ta para as próximas eleições. Partici-

UGART nos proporciona apresentar 
as nossas estâncias como destinos 
turísticos referência no Estado do Es-
tado de São Paulo”, destaca Marcia 
Azeredo. “Também está prevista a re-
alização de uma experiência imersiva 
sobre as estâncias paulistas durante o 
evento, mas ainda depende de confi r-
mação por conta dos protocolos sanitá-

rios”, fi naliza. Acesse a programação 
completa do evento no link: https://
www.feiraugart.com.br/programacao.  

A equipe de comunicação da 
APRECESP está fazendo a cober-
tura do evento, com fotos, vídeos, 
entrevistas e matérias. Para os in-
teressados em acompanhar, todo 
o material será compartilhado nas 
principais redes sociais do Turismo 
Paulista/APRECESP.  

 “Focando na retomada das ativi-
dades turísticas em nossas estâncias 
paulistas e na forte tendência de via-
gens nacionais, nossa participação 
na 35º UGART será estratégica para 
atrair visitantes nacionais para as 
nossas estâncias paulistas. Por isso, 
toda a nossa equipe técnica está pre-
sente no evento para garantir uma 
melhor promoção dos nossos desti-
nos turísticos”, afi rma o presidente 
da APRECESP e prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira.  

ticiparão da Marcha, que será rea-
lizada no Opera Hall, Setor Norte 
Hoteleiro da capital federal.

Informações no site da UVB - 
www.uvbbrasil.com.br 

Focando na retomada das 
atividades turísticas em 
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será estratégica para atrair 
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nossas estâncias paulistas’
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Marquinho 
Oliveira  •

Presidente da 
APRECESP 

e Prefeito 
de Morungaba

Focado em agentes de viagens, o maior evento do Sul do País acontece nos dias 30 e 31/07 

Serão respeitados os protocolos de segurança da OMS

• TURISMO •

• LEGISLATIVO •

Gilson Conzatti • Presidente da UVB 

Augusto Nardes • Ministro do Tribunal 
de Contas da União

Cristiane Britto • Secretaria da Mulher

pação de Cristiane Britto, Secretária 
Nacional de Politicas Públicas para 
as Mulheres. Em São Paulo , o pro-
jeto de trazer mulheres para a vida 
pública, é direcionado pela presiden-
te executiva da  Uvesp, Silvia Melo.

Todas as dúvidas dos vereado-
res serão respondidas por um painel 
dedicado às informações jurídicas 
para o bom andamento do manda-
to. Representantes da Procuradoria 
Geral do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas da União par-

sanais ou de produtos alimentícios, 
realizadas em áreas não urbanas, e 
por isso sua ligação com as secreta-
rias e Ministério da Agricultura. 

Empreendimentos “no campo” 
porém, são também empreendimen-
tos turísticos, e foi com base nesse 
confronto onde Atualmente, a lei não 
reconhece o turismo como uma das 
formas de aproveitamento econô-
mico das propriedades rurais, que A 
Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural aprovou no dia 07 de julho úl-
timo, o Projeto de Lei 4032/20, que 
considera o turismo rural uma das 
atividades desenvolvidas pelos em-
preendedores rurais, passível de tri-
butação pelo Imposto de Renda.

O texto é de autoria do deputa-
do Herculano Passos (MDB-SP) e 
altera a Lei 8.023/90, que trata da 
tributação da atividade rural. Hoje, 
a lei não reconhece o turismo como 
uma das formas de aproveitamento 
econômico das fazendas.

“Boa parte dos produtores rurais 
que oferecem serviços de turismo 

Turismo Rural tem parceiro na Câmara dos Deputados

Turismo Rural, reconhecimento 
do setor é necessidade urgente!

OTurismo Rural começa a des-
pontar dentre o leque de op-
ções que o turismo nos pro-

picia, principalmente nesses tempos 
quase pós pandêmicos, onde a nature-
za traz um chamamento para momen-
tos de lazer com maior segurança.

A prática de buscar nas áreas ru-
rais um turismo diferenciado, é re-
alidade na Europa desde a década 
de 50, como segmento organizado, 
chegando ao Brasil nos anos 80, 
tendo seu “start” na região de La-
ges, Santa Catarina. 

A região sul do país foi a que im-
pulsionou esse segmento, com a aber-
tura de visitas as plantações de uvas, 
como uma alternativa de promover o 
desenvolvimento rural, gerando opção 
de renda, através da valorização dos 
patrimônios e produtos locais, além do 
importante papel de desempenhar na 
conservação do meio ambiente.

No Estado de São Paulo, o seg-
mento vem crescendo a cada dia, 
com ofertas diversas, que vão desde 
a experiência gastronômica a vivên-
cia de uma colheita, resultando in-
clusive em circuitos que tem grande 
destaque, como o Circuito das Frutas 
e a Mantiqueira Paulista.

Vale ressaltar que o Turismo Ru-
ral não é apenas a visita a fazendas 
centenárias ou um passeio a cavalo. 
Turismo Rural é toda atração exis-
tente em meio rural, incluindo assim 
até mesmo pequenas produções arte-

em suas propriedades estão na infor-
malidade e nossa intenção é reduzir 
a burocracia, visando estimular o 
desenvolvimento de atividades de 
turismo rural nas propriedades e, 
também, facilitar a regularização dos 
empreendimentos de turismo rural, 
que hoje estão na informalidade e 
não podem acessar linhas de crédito 
e outras políticas de apoio ao setor 
turístico. Atualmente, o turismo ru-
ral é desenvolvido majoritariamente 

na informalidade pelos agriculto-
res, sendo que um dos principais 

motivos para essa informalida-
de é a legislação do Imposto 

que queira formalizar a atividade de 
turismo rural empreendida por sua 
família precisa ter, além da inscrição 
de produtor rural, um CNPJ específi -
co para abarcar a atividade turística 
desenvolvida, e, para fi ns de cálculo 
do imposto de renda devido, fazer 
toda a contabilidade das receitas e 
despesas do seu estabelecimento de 
forma separada, para fi ns de obtenção 
do resultado da atividade rural e do 
resultado da atividade de turismo ru-
ral. Além disso, o agricultor não pode 
emitir nota de produtor rural para re-
gistrar suas vendas de produtos e ser-
viços relacionados à atividade turísti-
ca desenvolvida. Isso complica muito 
para o agricultor, especialmente para 
o pequeno e menos capitalizado, pois, 
além de ter mais papelada para lidar, 
muitas vezes terá despesas ou receitas 
que não são facilmente identifi cáveis 
como atividade agropecuária ou tu-
rística. Por exemplo, um colaborador 
que lida com as vacas que produzem 
leite destinado ao comércio pode 
também recepcionar turistas, sendo a 
mesma despesa de salário”, diz o De-
putado Herculano Passos.

O Turismo Rural é muito mais 
que apenas uma opção de destino, ele 
resgata raízes do campo, cria a diver-
sifi cação da economia regional, pelo 
estabelecimento de micro e pequenos 
negócios; melhora as condições de 
vida das famílias rurais; diminuição 
do êxodo rural; intercâmbio cultural, 
preservação do meio ambiente; além 
de oportunizar muitas vezes aos turis-
tas, um resgate de afetivo.

 Atualmente, o 
turismo rural 

é desenvolvido 
majoritariamente 
na informalidade 

pelos agricultores’

Herculano Passos • Deputado (MDB-SP) 

Patricia de Campos 
Jornalista
patricia.campos@uvesp.com.br

• AGRONEGÓCIO •

de Renda, que não permite que as re-
ceitas e despesas advindas das ativi-
dades de turismo rural desenvolvidas 
na propriedade integrem o conjunto 
das receitas e despesas das demais 
atividades agropecuárias, para fi ns 
de cálculo do resultado da atividade 
rural, sujeito à incidência do imposto 
de renda. Desse modo, o agricultor 
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• REFORMA TRIBUTÁRIA •

“Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve”
A proposta Lewis Caroll

O respeito ao
 criador de riqueza 

é o começo da 
solução da pobreza’

Osistema tributário está subme-
tido a um ambiente, e a entro-
pia refl ete a perda de energia 

de um sistema. O mais recente capí-
tulo de entropia no sistema tributário 
brasileiro deu-se recentemente com a 
inesperada e surpreendente propos-
ta de alteração do Imposto de Renda 
anunciada pelo governo.

Duas forças iniciais a puseram em 
marcha:  atender às promessas elei-
torais do Presidente Bolsonaro para 
corrigir a tabela do imposto de ren-
da das pessoas físicas, e satisfazer à 
reiterada intenção do Ministro Paulo 
Guedes de tributar dividendos. 

Durante sua longa gestação, con-
tudo, a proposta foi recebendo aden-
dos e penduricalhos aparentemente 
inocentes, mas que se avolumaram a 
ponto de parecerem estar atendendo a 
uma histórica lista de desejos da Re-
ceita Federal do Brasil. Grande parte 
deles diz respeito à tributação corpo-
rativa, sem conexão direta com objeti-
vos iniciais da proposta, alguns já ten-
tados sem sucesso no passado. Como 
resultado, e em desafi o ao saudoso 
Roberto Campos quando afi rmou que 
“o respeito ao criador de riqueza é o 
começo da solução da pobreza”, a 
proposta do governo acumulou des-
de detalhes burocráticos de menor 
importância até alterações substan-
ciais na tributação corporativa, cujas 
consequências nos setores fi nanceiro 
e produtivo brasileiros são tão impre-
visíveis quanto ameaçadoras.

O que era para ser uma simples 
correção de tabela virou um emara-
nhado de novas regras abrangendo 
a tributação em seus mais recôn-
ditos aspectos, com impacto na 
estrutura societária das empresas, 
seus regimes de apuração de resul-
tados, seu relacionamento interno e 
externo com investidores e acima 

de tudo seus desconhecidos efeitos  
macroeconômicos abrangendo o 
mercado de consumo, de capitais 
fi nanceiro e produtivo. 

Lewis Carroll perguntaria, qual 
o objetivo da proposta? Onde se 
quer chegar? 

Pela leitura do texto qualquer pal-
pite seria possível, pois mexe e re-
mexe impensadamente nas entranhas 
e na estrutura do mais consolidado, 
simples e efi ciente tributo brasileiro, 
o Imposto de Renda. 

Ademais, o impacto das mudanças 
propostas apenas poderia ser respon-
savelmente avaliado e calibrado em 
um contesto abrangendo o conjunto de 
tributos componentes do sistema tribu-
tário. Isoladamente, o PL 2337/21 não 
é uma reforma, mas sim, uma incur-
são fi scal aventureira e inoportuna em 
tempos de profunda crise pandêmica.

Do ponto de vista econômico o di-
vórcio entre o discurso da exposição 
de motivos e o que poderá resultar do 
projeto é assustador. O power point 

Kiyoshi Harada
Jurista e Presidente do Instituto de 
Estudos de Direito Administrativo,
Financeiro e Tributário - IBEDAFT 

Marcos Cintra 
economista, professor da FGV 
e ex Secretário da Receita Federal

Equidade? Há ganhos quando se 
oferece à população mais pobre isenção 
de valor inexpressivo de IRPF em tro-
ca da redução pela metade do desconto 
padrão a ser sentida com maior impacto 
na camada imediatamente acima? Não 
estará o pobre fi nanciando o miserável, 
como nos alertou o Presidente?

Tributar os “super ricos”, que 
deveriam “ter vergonha de não pa-
gar impostos?” Ao tentar aumentar 
a tributação sobre a distribuição de 
dividendos aos super ricos, aliás já 
tributados em 34%, o projeto alcança 
todas as classes de renda, como, por 
exemplo, a modesta viúva acionista 
do Itaú ou que acreditou no governo 
e converteu seus saldos do FGTS em 
ações da Petrobrás.

Tributação é coisa séria, a 
comportar a criação de um grupo 
independente de especialistas in-
cumbidos de propor uma Reforma 
Tributária que encaminhe a econo-
mia brasileira para onde todos nós 
desejamos que ela vá. 

distribuído pela Receita Federal afi r-
ma buscar simplifi cação, redução dos 
confl itos, melhoria no ambiente de 
negócios, efi ciência   e equidade.

Simplifi cação? Obrigar pequenas 
empresas a terem escrituração co-
mercial e outras tantas igualmente 
despreparadas a adotarem obriga-
toriamente o regime do lucro real? 
Chega-se às raias do sadismo fi scal. 

Melhorar o ambiente de negó-
cios? Redução de confl itos? Não é 
difícil imaginar a explosão dos cus-
tos de conformidade e o crescimento 
exponencial do contencioso, ambos 
já dramaticamente dimensionados. 
Até a famigerada distribuição disfar-
çada de lucros , uma usina de conten-
cioso equiparável em gravidade aos 
confl itos ligados aos créditos físicos 
dos IVA´s, voltará a assombrar em-
presas e auditores fi scais, que aliás já 
se prepararam antecipadamente re-
vendo a notória legislação do DDL.

Efi ciência? Introduzindo fortes 
elementos de não-neutralidade alo-
cativa ao estimular artifi cialmente as 
empresas a não distribuírem resulta-
dos e a se endividarem com a tribu-
tação dos dividendos e a vedação da 
dedutibilidade dos juros sobre capi-
tal próprio? 

• CULTURA SERTANEJA •

Olímpia, com destaque á iniciativa privada, recebe Conexidades

Olímpia no “Juntos pela Cultura” 
recebe prêmio e anuncia festa do folclore

Essa premiação vem 
para fortalecer a 

cultura popular e é uma 
grande conquista 

para nossa cidade’

AEstância Turística de Olím-
pia foi contemplada em três 
projetos realizados, no “Jun-

tos pela Cultura”, projeto do Governo 
do Estado, através da Secretaria da 
Cultura e Economia Criativa e Secre-
taria de Desenvolvimento Regional.

O anúncio aconteceu no último 
dia 13 de julho, no Palácio dos Ban-
deirantes, cabendo a Olímpia recebeu 
o premio por três projetos: Revelando 
SP Online, Tradição Online e Con-
curso de Viola Caipíra. A premiação 
valeu R$ 30 para  cidade.

Quem respeita a cultura respeita 
seu povo, sua origem, sua brasilida-
de”, disse, João Doria.

 Em 2020 o governo paulista des-
tinou R$ 7,3 milhões para o projeto, 
motivando as prefeituras a investir 
em projetos culturais. No evento, Do-
ria anunciou R$ 19,6 milhões, valor 
45% maior do que o do ano passa-
doDoria. O #JuntosPela Cultura une 
poder público e segmentos artísticos 
com o objetivo de fomentar e difun-
dir a cultura. Em 2021, as chamadas 
públicas passaram de oito para 12, 
sendo sete para municípios, quatro 
para artistas e uma para organizações.

De um total de 853 projetos se-
lecionados, 524 foram apresentados 
por 161 Prefeituras, enquanto que 
outros 329 são de produtores cultu-
rais. Ao todo, o programa vai benefi -
ciar 9,6 mil artistas neste ano.

 Além das apresentações noturnas, 
a programação contará ainda com 
atividades diurnas e complementares 
como contação de causos, Simpósio 
de Estudos Etnomusicológicos, brin-
cadeiras tradicionais ressignifi cadas 
no contexto da pandemia, entre ou-
tras, também com transmissão online.

“Olímpia é a Capital Nacional do 
Folclore e temos a responsabilidade 
de preservar a cultura que nos elevou 
a esse patamar. São 57 anos de uma 
história ininterrupta e, pelo segundo 
ano consecutivo, vamos ter que nos 
adaptar ao momento de desafi o que 
enfrentamos. A cultura é essencial, 
mas a saúde é urgente. Esperávamos 
já ter superado essa crise e temos a 
esperança de estarmos caminhando 
pra isso. Mas enquanto não é possí-
vel realizarmos o formato tradicional, 

Da Redação
uvesp@uvesp.com.br
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• O INVESTIMENTO •

• FESTA DO FOLCLORE  •

Premiação • “Juntos pela Cultura” 

Sérgio Sá Leitão • Secretário de Cultura 
e Economia Criativa de São Paulo 

Fernando Cunha • Prefeito de Olímpia

vamos promover mais uma vez um 
festival digital, reunindo e confrater-
nizando a cultura brasileira e transmi-
tindo pro país e pro mundo”, destacou 
o prefeito Fernando Cunha.

Olímpia tem investido no turismo 
e pretende mostrar sua força históri-
ca e cultural para visitantes. A cidade 
vai sediar o 4º CONEXIDADES , de 
23 a 27 de novembro.

“Nossa cidade tem um forte viés 
cultural devido ao folclore e também 
pela cultura sertaneja. Os projetos con-
templados valorizam esses segmen-
tos. Essa premiação vem para fortale-
cer a cultura popular e é uma grande 
conquista para nossa cidade, além de 
movimentar o setor artístico com o in-
vestimento de recursos”, segundo de-
clarou o prefeito Fernando Cunha.

De 11 a 15 de agosto a cidade 
considerada, a “ Capital Nacional do 
Folclore,” realizará o 57º Festival do 
Folclore que, pelo segundo ano con-
secutivo, teve o formato adaptado 
devido à pandemia da Covid-19, po-
dendo o público acompanhar a pro-
gramação online, de onde estiver.

Após a versão totalmente digital, 
realizada em 2020, esta será a pri-
meira edição híbrida, com apresenta-
ções gravadas inéditas de grupos de 
diversos estados brasileiros e danças 
ao vivo dos grupos parafolclóricos 
de Olímpia, respeitando os proto-
colos de proteção à saúde. As cinco 
noites serão transmitidas ao vivo pe-
los canais ofi ciais do festival.

Com o tema “Conexão de um 
Povo”, a edição 2021 reunirá, ao 
todo, 34 grupos folclóricos e parafol-
clóricos, de 12 estados brasileiros, re-
presentando todas as regiões do país.
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• SANEAMENTO •

Administração direta não se endivida e cidades serão benefi ciadas
Fora do conceito de endividamento público

Com esse projeto 
de investimento 

no “Onda Limpa”, o
 turismo do nosso 

litoral ganhará 
mais visibilidade’

Para fi car melhor ainda e sem 
endividar a administração 
direta, a Sabesp vai captar fi -

nanciamentos internacionais, auto-
rizada pelo governador João Doria. 
Com a sanção da lei 17.386/2021, a 
Sabesp fi ca autorizada a captar um 
total de 500 milhões em fi nancia-
mentos internacionais. 

O recurso será investido em am-
pliação dos serviços de água e esgo-
tamento sanitário nas regiões opera-
das pela empresa.

A Sabesp poderá ampliar os in-
vestimentos em saneamento nos 
municípios onde atua, levando mais 
qualidade de vida à população e be-
nefi ciando diretamente o meio am-
biente, inclusive na Baixada Santis-
ta, neste caso dando continuidade ao 
Onda Limpa, o programa que expan-
de a coleta e o tratamento de esgoto 
em cidades do litoral paulista.

Com esse projeto de investimento 
no “Onda Limpa”, o turismo do nos-
so litoral ganhará mais visibilidade. 
Principalmente nas condições atuais 
de preferência do turista, que é o de 
viajar por rodovias, retornando ou 
conhecendo o nosso rico litoral.

A autorização aos dois fi nancia-
mentos já havia sido concedida pela 
Assembleia Legislativa do Estado, 

transformação dos subprodutos ge-
rados nas estações de tratamento de 
esgoto em recursos sustentáveis, con-
siderando seu aproveitamento ener-
gético. Exemplos desses subprodutos 
são o biogás e o lodo resultantes do 
processo de tratamento do esgoto.

O segundo fi nanciamento auto-
rizado é apoiado pela Agência de 
Cooperação Internacional do Japão 
(JICA, na sigla em inglês) e tem va-
lor de aproximadamente US$ 200 
milhões. Os recursos serão investi-
dos na terceira fase do Onda Limpa, 
iniciativa da Sabesp que é considera-
da o maior programa de saneamento 
ambiental da costa brasileira.

Desde 2007, o Onda Limpa vem 
ampliando a coleta e o tratamento de 
esgoto nas cidades litorâneas, contri-
buindo diretamente para a melhoria 
da saúde pública, da balneabilidade 
das praias e para o incremento do 
turismo na região. O fi nanciamen-
to servirá como apoio ao programa 

na Baixada Santista, com ênfase na 
ampliação da coleta e tratamento, e 
também prevê ações na melhoria do 
abastecimento de água da região.

Esse projeto já colocou Santos 
entre em 2019 no segundo lugar en-
tre as 100 melhores cidades brasilei-
ras para se viver. 

A Sabesp investe constantemen-
te na ampliação dos serviços de sa-
neamento em todos os municípios 
operados. Somente nos três primei-
ros meses de 2021, a Companhia 
fez investimentos que totalizaram 
R$ 1,16 bilhão, com prioridade para 
o programa Novo Rio Pinheiros e a 
redução de perdas de água tratada. 
O montante investido representa um 
crescimento de 63% em relação ao 
primeiro trimestre de 2020. O valor 
previsto de investimentos para todo o 
ano de 2021 é de R$ 4,2 bilhões.

mediante a aprovação do projeto 
criando a lei agora sancionada. Ela 
permite que o Governo Estadual 
ofereça as contrapartidas às garan-
tias que a União tem que conceder a 
fi nanciamentos externos. A tramita-
ção envolvendo o Governo Federal 
é normal nesse tipo de operação e 
inclui ainda autorizações do Senado 
e também da Comissão de Financia-
mentos Externos (Cofi ex) do Minis-
tério da Economia.

O primeiro fi nanciamento tem 
apoio do New Development Bank 
(NDB), instituição fundada em 2014 
pelo grupo de cinco países que for-
mam o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) com o objetivo 
de mobilizar recursos para projetos de 
infraestrutura e desenvolvimento sus-
tentável nos países membros.

Este fi nanciamento para o Pla-
no de Investimentos da Sabesp é de 
US$ 300 milhões. Os recursos serão 
investidos na ampliação e otimiza-
ção dos sistemas de abastecimento 
e do número de ligações de água e 
em programas que têm como foco a 
sustentabilidade, com destaque para 
a expansão das conexões de imóveis 
à rede de esgoto para destinação ao 
tratamento, além da infraestrutura de 
transporte e tratamento. Entram nes-
se tipo de ação o Novo Rio Pinheiros, 
o Projeto Tietê, além do Pró-Billings 
– ação para a melhoria da água da re-
presa – e do Programa Córrego Lim-
po. A modalidade do fi nanciamento 
inova, já que a liberação dos recursos 
se dará pelo atingimento de metas e 
resultados pré acordadas.

A operação também vai fi nanciar o 
Programa ETEs Sustentáveis, inicia-
tiva da Sabesp voltada a ações para a 
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Finalmente, após 23 anos o 
Congresso Nacional acordou 
e resolveu aprovar, primeiro 

no Senado e, agora na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei nº 6726, 
de 2016 que Regulamenta o limite 
remuneratório de que tratam o inciso 
XI e os parágrafos 9º e 11 do art. 37 
da Constituição Federal.

A farra dos penduricalhos, o abu-
so dos supersalários está com os dias 
contados, é paciente terminal, diz 
nosso entrevistado, Dr. Antonio Ser-
gio Baptista, Advogado, Especialista 
em Direito Público Municipal que, 
durante 30 anos, comandou o Con-
selho Técnico da APM.

Jornal do Interior – Afi nal, por 
que o Senhor falou em “paciente 
terminal”? O Projeto de Lei foi 
ou não aprovado? 

Antonio Sergio Baptista – O 
Projeto de Lei iniciou sua tramitação 
pelo Senado Federal e, após aprova-
do, foi encaminhado à Câmara dos 
deputados para apreciar e votar.

Na Câmara o Projeto foi alte-
rado e, por força do regramento 
constitucional (art. 65), voltou ao 
Senado para ser apreciado e votado 
e, fi nalmente, ir à sanção do Presi-
dente da República.

JI – Agora, falando do Projeto, 
o que muda no âmbito da Admi-
nistração Pública?

ASB – Em primeiro lugar, cabe 
esclarecer que a futura Lei é Nacio-
nal, ou seja, alcança os agentes pú-
blicos, em geral, de todos os poderes 
da administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, tal como está 
escrito no texto de abertura do artigo 
37 da nossa Constituição. 

JI – Por que esta Lei é tão im-
portante?

ASB – Porque acaba com as in-
terpretações oportunistas que, ao lon-
go de 23 anos, foram desvirtuando a 
regra dos limites de subsídio e remu-
neração grafada no inciso XI, do arti-
go. 37 da Constituição Federal.

JI – Pode explicar?
ASB – Sim, em 1998 a Emenda 

Constitucional nº 19 acrescentou, no 
artigo 37, o inciso XI ,com a seguinte 
redação: a remuneração e o subsídio 
dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, dos detento-
res de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pen-
sões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou 
de qualquer outra natureza, não po-
derão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como 
limite, nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Gover-
nador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e 
Distritais no âmbito do Poder Legis-
lativo e o subsidio dos Desembarga-
dores do Tribunal de Justiça, limitado 
a noventa inteiros e vinte e cinco cen-
tésimos por cento do subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal, no âmbito do 
Poder Judiciário, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, 
aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Dr. Antonio Sergio Baptista
Advogado – Especialista em Direito Público
Coordenador Geral da AMESP - Associação 
dos Municípios do Estado de São Paulo

JI – O texto, mesmo para um lei-
go, parece bastante claro, por-
que precisa de Lei para explicar? 

ASB – Realmente, a observação 
procede mas, infelizmente, a regra 
da Constituição foi sendo deturpada 
pela criação de diferentes tipos de 
acréscimos fi nanceiros que, segundo 
seus “inventores”, não teriam as ca-
racterísticas de “vantagens pessoais 
ou de qualquer outra natureza” por-
que seriam indenizatórias, ou seja, 
seriam resultado de contra partida.

Aos poucos e para escapar dos 
limites, foram sendo criados, espe-
cialmente pelos órgãos do Poder 
Judiciário, e do tão zeloso Ministé-
rio Público, abonos, verbas de re-
presentação, prêmios, adicionais, 
biênios, triênios, quinquênios, sexta 
parte, gratifi cações, e outros exóticos 
“penduricalhos”: cascatinha, auxilio 
paletó e um signifi cativo número 
de acréscimos fi nanceiros, bem aos 
moldes da famosa lei de Gerson: 
sempre levar vantagem!

Chegando ao fi m a farra dos penduricalhos

Os limites do subsídio e 
remuneração dos agentes públicos

 Segundo 
levantamentos 

realizados no âmbito 
da Administração 

Pública, “Lato 
Sensu”, as novas 

regras vão atingir 
os supersalários de 
aproximadamente 

25.000 agentes 
públicos, gerando 

uma economia 
de 3 bilhões de 
reais por ano’

Além disso, estabelece critérios 
de ressarcimento ao erário, por valo-
res recebidos acima do teto e, inclu-
sive, qualifi ca como ato de improbi-
dade a percepção de valores acima 
dos respectivos limites.

JI – Como fi ca a situação daque-
les que hoje recebem subsídio ou 
remuneração acima do teto?

ASB – Pelo que está grafado no 
artigo 19, do projeto aprovado no 
Senado, a adequação deverá ocorrer 
a partir da vigência da Lei, ou seja, a 
partir da data da publicação. 

Segundo levantamentos reali-
zados no âmbito da Administração 
Pública, “Lato Sensu”, as novas re-
gras vão atingir os supersalários de 
aproximadamente 25.000 agentes 
públicos, gerando uma economia de 
3 bilhões de reais por ano.

JI – Tem supersalários nos 
Municípios?

ASB – Talvez alguns casos 
pontuais, até porque o teto é o sub-
sidio do Prefeito que, via de regra, 
é muito baixo.

De qualquer forma, de acordo 
com o artigo 17 do Projeto de Lei, 
no prazo de 365 (trezentos e sessen-
ta e cinco) dias, a contar da publi-
cação da Lei, os entes federativos: 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, terão que instituir um 
sistema integrado de controle dos 
limites remuneratórios. 

JI – Mas o que muda?
ASB – O PL é bastante abrangen-

te, minucioso. Como eu disse, en-
volve todos os agentes públicos, de 
todos os poderes, de todos os entes 
federativos, tal como relaciona o art. 
1º, parágrafo único.

Diz, em 32 incisos do art. 6º o 
que integra o rendimento e, portan-
to, sujeito aos respectivos limites e 
o que não integra, porque indeni-
zatórios como, por exemplo: reem-
bolso de despesas públicas, auxílio 
fardamento, dentre outros relacio-
nados no artigo 7º.
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Oprefeito Wagner José Sch-
midt esteve em reunião 
com o Ministério do Meio 

Ambiente e representantes do Con-
sórcio de Municípios da Mogiana, 
anunciou. a implantação de uma 
Usina de Reciclagem de Resíduos 
Sólidos em São Joaquim da Barra. 
Voltada à gestão de resíduos sólidos 
urbanos, a usina realizará triagem 
para a separação do resíduo pro-
veniente da coleta indiferenciada e 
serão benefi ciados os municípios de 
São Joaquim da Barra, Guará, Ipuã, 
Patrocínio Paulista, Sales Oliveira, 
São José da Bela Vista, Nuporanga, 
Itirapuã e Ribeirão Corrente.

E
ste é o 12º ano consecu-
tivo dessa ação, que tem 
como objetivo auxiliar os 

agricultores a destinarem cor-
retamente as embalagens de 
agrotóxicos. Todo o material re-
colhido será enviado ao inpEV 
(Instituto Nacional de Processa-
mento de Embalagens Vazias), 
responsável por dar destinação 
correta às embalagens, que são 
reaproveitadas ou transforma-
das em tubos para construção 
civil e bateria de carros.

Secretaria do Meio 
Ambiente realiza 
coleta itinerante

Marília registrou, em 2020, o segundo ano consecutivo de des-
matamento zero da Mata Atlântica nativa. Em 2018, último ano 
com registro de devastação signifi cante, foram extintos cinco 

hectares do bioma dentro dos limites do município. O “SOS Mata Atlân-
tica” aponta que Marília hoje possui o equivalente a 23 mil hectares pre-
servados desse tipo de vegetação.

Embalagens 
vazias de 
agrotóxicos

Os animais, de grande porte, que são recolhidos em vias e áreas pú-
blicas da cidade, encaminhados ao Canil Municipal, passam por 
uma inspeção para a verifi cação se possuem microchip e, caso 

não possuam é feita a aplicação do dispositivo. A microchipagem de bo-
vinos, equinos e muares possibilita a identifi cação e informações sobre 
os animais, bem como dos proprietários e responsáveis.

Microchipagem
Animais de grande porte recolhidos 
ao Canil podem ser identifi cados

MARÍLIA

SÃO JOAQUIM DA BARRA BIRIGUI

São Joaquim 
da Barra terá Usina 
de Reciclagem 
de Resíduos Sólidos
A usina benefi ciará 
nove municípios 

Marília se destaca
2º ano consecutivo de desmatamento zero

FRANCA

Três amigas encontraram 
uma maneira de melhorar 
um pouco a rotina dos mo-

radores de Batatais, no interior de 
São Paulo. Elas estão espalhan-
do mensagens positivas em árvo-
res da cidade. Sabendo como está 
difícil esse período de pandemia, 
elas criaram o projeto ‘Árvore dá 
vida’, que já enfeitou 45 pontos da 
região. E o gesto simples tem aju-
dado a inspirar as pessoas.

na doação de alimentos ao Fundo 
Social de Solidariedade de cada 
município que contém pelo menos 
uma unidade do Proença.

Numa iniciativa da agência do Santander instalada no Paço Mu-
nicipal, quase 1.200 litros de leite foram doados ao Fundo So-
cial de Solidariedade do Município. A ação partiu dos funcio-

nários da agência do Paço e teve o envolvimento das demais agências 
do Santander de Rio Claro.

C
om o apoio da prefeitura, o lutador Heber Torres participou do Cam-
peonato Sul-Americano de Jiu-jitsu esportivo 2021 em Embu das 
Artes, SP. A competição ocorreu em 25 e 26 de junho.“Tive apoio da 

prefeitura Municipal na viagem e despesas. Também ressalto a importân-
cia do apoio do meu amigo Marquinho e do secretário Douglas”.

Hebert Torres é destaque em campeonato de Jiu-jitsu

Fundo Social recebe 
quase 1.200 litros 
de leite do Santander
Produtos foram doados por funcionários e empresários

Campanha do Proença 
Supermercados doará 
alimentos ao Fundo Social
Doze municípios participam da promoção “Todo 
Mundo Ganha”; meta é arrecadar R$500 mil em produtos

APrefeitura de Votuporan-
ga e de outros 11 municí-
pios fi zeram uma parceria 

com o Proença Supermercados por 
meio da promoção “Todo Mundo 
Ganha”, que irá até o dia 29 de ja-
neiro do próximo ano. A campa-
nha, que tem como meta arrecadar 
R$500 mil em produtos, consiste 

Amigas espalham 
mensagens 
positivas 
em árvores

BATATAIS

Motorista muda 
rota do ônibus 
para ajudar 
passageira cadeirante

A empatia fez 
pensar na segurança 
da passageira

As mensagens falam sobre 
esperança, dias melhores, 
evolução e amor ao próximo

G
aúcho”, apelido do moto-
rista de uma companhia 
de ônibus na Praia Gran-

de, mudou a rota para atender 
uma passageira cadeirante que 
estava a bordo, para que tivesse 
mais segurança e comodidade ao 
desembarcar. A atitude arrancou 
aplausos dos passageiros e elo-
gios nas redes sociais.

PRAIA GRANDE

RIO CLARO

JULHO 

RANCHARIA

Atleta traz medalha 
de prata para a cidade

VOTUPORANGA

A campanha 
tem como meta 

arrecadar R$500 mil 
em produtos’ O

Conselho Municipal da De-
fesa do Meio Ambiente de 
Buritama com apoio da equi-

pe do Programa Município Verde 
Azul, realizaram ações de proteção 

COMDEMA 
em ação
Nascentes preservadas

Drive-thru Ambiental 
Ação recebeu cerca de 4 toneladas de resíduos recicláveis

Aproposta é que o Drive-Th-
ru Ambiental ocorra men-
salmente, em diferentes re-

giões do município. Todo material 
coletado, será encaminhado para 

GUARATINGUETA

BURITAMA

locais adequados e devidamente li-
cenciados. A Prefeitura segue bus-
cando uma verdadeira e signifi cati-
va mudança para o meio ambiente 
de Guaratinguetá!

e preservação de nascentes levan-
tadas em propriedades particulares 
rurais no município, limpando os 
“olhos de água” e realizando plan-
tio de árvores no entorno.
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Uma Van adquirida recentemente pela Secretaria Municipal da Saúde 
foi equipada com plataforma para cadeirantes. O veículo será utiliza-
do no transporte de pacientes cadeirantes. Essa é a primeira vez que 

um coletivo desse porte ganha acessibilidade.

Aestratégia da Prefeitu-
ra de São Caetano do 
Sul de colocar no fim 

da fila de imunização as pes-
soas que escolhem qual vacina 
tomar contra a covid-19 tem 
dado resultado mais que satis-
fatório. A medida entrou em 
vigor dia 2 de julho. 

Recusa por 
vacina contra 
a covid-19 
cai para zero
“Sommeliers” são 
colocados no fi m da fi la

LUPÉRCIO SÃO CAETANO DO SUL

Cidade 
implanta 
hortoteapia
Uma forma 
diferente de 
trabalhar saúde 
e bem-estar

AHortoterapia estimula a 
memória e aumenta o 
foco, o bem-estar e a ca-

pacidade de autocontrole. Além 
disso, a jardinagem em grupo 
promove a comunicação e a in-
teração, sendo um bom trabalho 
de socialização.

Veículo adquirido para 
transporte de pacientes 
ganha acessibilidade
Coletivo foi equipado com plataforma para cadeirante

AVARÉ

Foi criada ofi cialmente a 
Comissão de Captação de 
Recursos da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de 
Penápolis. A medida foi tomada a 
partir da Portaria nº 021/21, da pró-
pria instituição, tendo em vista que 

Captação 
de recursos
Santa Casa tem 
comissão própria

ButanVac
Etapa de testes em humanos tem início em Ribeirão Preto 

Começou em Ribeirão Preto 
a avaliação dos voluntários 
que vão receber a ButanVac, 

ainda em fase de testes. Seis volun-
tários que devem receber as doses 
da vacina nos próximos dias come-

RIBEIRÃO PRETO

PENAPÓLIS

GUARULHOS

APrefeitura de Guarulhos recebeu a doação de 6.912 absorventes 
higiênicos da empresa Petbontrato Distribuidora de Produtos Pet. 
Os produtos se destinam ao projeto Mude Esse Ciclo, que arrecada 

absorventes higiênicos (internos e externos) por meio de parcerias com 
empresas e de doações da população e os distribui às meninas e mulhe-
res em situação de vulnerabilidade social que vivem a pobreza menstrual 
(escassez de recursos para cuidados íntimos) e são identifi cadas nos aten-
dimentos de equipamentos socioassistenciais, como os Centros de Refe-
rência da Assistência Social (Cras).

Projeto Mude esse Ciclo 
Recebe grande doação de absorventes higiênicos

çaram a fazer avaliações de saúde. 
Nesta etapa é avaliada a segurança e a 
dose da vacina. A segunda fase dos es-
tudos, com mais 5 mil voluntários, será 
feita a avaliação imunológica e a com-
paração com outros imunizantes.

a prática gera bons resultados às 
organizações sem fi ns lucrativos. A 
proposta é que a comissão levante 
recursos e materiais que possam 
contribuir de forma signifi cativa 
para o fi nanciamento e sustentabi-
lidade do hospital.

Itatiba tem uma nova atração. Um mirante com vista privilegiada da 
cidade. O espaço faz parte do sistema social contemplado no projeto 
urbanístico do Reserva Bellano, empreendimento da Fibra Experts e é 

inspirado em cidades planejadas dos EUA. No local, foi instalado também 
um letreiro “I love Itatiba”, para que os frequentadores possam desfrutar 
da paisagem, interagir e tirar fotos.

Festival de Inverno de Campos 
do Jordão acontece on-line
É o maior evento de música clássica da América Latina

Além da 51º ediçãodo Festival de Inverno de Campos do Jor-
dão, que teve início dia 3 de julho e vai até 1º de agosto no 
formato on-line, foi anunciada a realização da  edição do Fes-

tival de Verão no início de 2022. A previsão é que o Festival de Verão 
seja realizado entre 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2022. A progra-
mação e o formato ainda serão divulgados. 

CAMPOS DO JORDÃO

Olímpia reúne a 
cultura de todo o 
país de forma 
online no 57º 
Festival do Folclore
Olímpia é a Capital 
Nacional do Folclore

São 57 anos de uma história 
ininterrupta promovendo o 
folclore nacional, e pelo se-

gundo ano consecutivo, o Festival 
do Folclore da Estância Turísti-
ca de Olímpia será realizado de 
forma online, devido à pandemia 
da Covid-19. Com isso, a edição 
2021 será transmitida de 11 a 15 
de agosto, pelos canais ofi ciais do 
Fefol.O evento terá modalidade 
híbrida, contando com apresen-
tações gravadas pelos grupos de 
diversos Estados além danças ao 
vivo dos grupos parafolclóricos de 
Olímpia, mantendo seu principal 
objetivo, que é o de reunir a cultu-
ra de todo o país.

Itatiba ganha mirante com vista 
panorâmica e letreiro “I love Itatiba”
As cidades mais queridas do mundo, tem seus letreiros

OLÍMPIA

ITATIBA

ILHABELA

Circuito Litoral 
Norte destaca a 
importância do 
retorno da Semana 
Internacional 
de Vela para o 
turismo regional
A maior competição 
do gênero da 
América Latina

Atento às ações de retomada 
das cinco cidades da re-
gião turística – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Se-
bastião e Ubatuba – o Circuito Li-
toral Norte está apoiou a 48ª edição 
da Semana Internacional de Vela, 
que retornou de forma presencial. 
A competição, considerada a maior 
da América Latina, que reuni atle-
tas olímpicos, profi ssionais e ama-
dores, volta a ser disputada na cida-
de depois de dois anos. 

jeto apresentado possui uma 
rota completa de 435 quilôme-
tros percorrendo várias estra-
das rurais da região.

Projeto de ‘Roteiro Cicloturístico’ 
vai passar por Fernandópolis
Estudos estão sendo feitos para 
ofi cializar um grande roteiro regional

As estradas rurais, princi-
palmente na área do mu-
nicípio de Fernandópo-

lis recebem diariamente grande 
número de ciclistas, que percor-
rem vários caminhos que ligam 
a municípios vizinhos. Pensando 
em potencializar ainda mais es-
ses roteiros, o Fórum Turístico 
‘Maravilhas do Rio Grande’ ini-
ciará um grande projeto visando 
efetivar o Sistema Cicloturístico 
da Região do Rio Grande. O pro-

FERNANDÓPOLIS

O Fórum Turístico 
‘Maravilhas do Rio 

Grande’ iniciará um 
grande projeto visando 

efetivar o Sistema 
Cicloturístico da Região 

do Rio Grande’
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TABATINGA

Tabatinga, a cidade dos bichos de pelúcia
Acolhedora e inovadora

Acidade que já foi chamada de 
“Princesinha da Laranja”, atu-
almente é reconhecida como a 

“Capital dos bichos de pelúcia do Bra-
sil”, traz em sua história a sua impor-
tância no Séc. XVIII, como local de 
passagem dos bandeirantes que bus-
cavam ouro em Goiás e Mato Grosso. 

Joaquim Pinto Ramalho, outro 
desbravador de sertões, possuía, à 
margem esquerda do Córrego do 
Cavalo, uma pequena área de 20 al-
queires, que doou ao Bispado de São 
Carlos, em louvor à Nossa senhora do 
Bom Conselho, que hoje é padroeira 
de Tabatinga, em 1896.

Hoje se destaca como polo indus-
trial e destino de compras, recebendo 
mais de quarenta mil turistas por ano, 
que buscam nas mais de quarenta fá-
bricas da cidade, novidades e bons 
preços nos produtos infantis, que vão 
desde enxovais e roupas aos encanta-
dores bichos de pelúcia. 

Tabatinga é um destino de memó-
rias afetivas, mesmo de quem vai ape-
nas para boas compras, afi nal bichos de 
pelúcia fazem parte da história de todas 
as crianças, principalmente os icônicos 
ursinhos, que acompanharam muitos 
desde a mais tenra infância até momen-
tos românticos na adolescência.

A cidade que tem mais bichos de 
pelúcia do que habitantes, distante da 
capital a 219 Km, faz parte do Cami-
nho da Fé, sendo um dos mais longos 
trechos, ligando a cidade de Borbore-
ma a São Carlos. 

As tradicionais festas culturais 
são mantidas na cidade, que tem na 
Praça do Pelicano, com escultura em 
aço escovado alusiva ao pássaro, o 
ponto gastronômico.

Tabatinga em breve, terá o primei-
ro zoológico de bichos de pelúcia 
do mundo. Já na primeira fase das 
obras, o espaço abrigará animais em 
tamanho quase natural, divididos em 

Foto 1 - (Em cima) Tabatinga; 
Foto 2 - (Em cima) Eduardo 
Martinez; Fotos 3 e 4 - Bichos de 
Pelúcia; Foto 5 - Restaurante 
Rural; Fotos 6 e 7 - Caminho da Fé
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salas temáticas, com área de alimen-
tação, que certamente atrairá turistas 
de diversos locais.

“Nossa administração tem pre-
parado a cidade para acolher ainda 
melhor o turista, com sinalização 
turística, organização do trânsito, 
recapeamento da entrada e da re-
gião das diversas fábricas, e o iní-
cio do nosso projeto do Zoo de Pe-
lúcia, que será um grande atrativo 
turístico e que destacará ainda mais 
Tabatinga”, fala Eduardo Martinez, 
prefeito da cidade.
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Oprefeito municipal Anderson José Mendonça e a Secretária Municipal de Saúde 
Suzimara Ribeiro demonstraram respeito e admiração a todos os profi ssionais da 
saúde, através de homenagem aos profi ssionais do setor, em encontro no audi-

tório municipal. Todos os participantes foram agraciados com lembranças doadas pelo 
SICOOB e CRESSEM.

Governo 
municipal 
valoriza jovem 
do campo

Através do Projeto Renas-
cer, foi celebrada a primei-
ra colheita do Programa 

Jovem Agricultor do Futuro, rea-
lizado pela Prefeitura da Estância 
Turística de Santa Fé do Sul em 
parceria com o Unifunec, Sindi-
cato Rural e Senar. O objetivo do 
programa é levar informação aos 
jovens sobre suas oportunidades 
no campo, qualifi cando-os pro-
fi ssionalmente, despertando uma 
visão empreendedora.

Campanha de Inverno 
do Fundo Social pensa 
também na questão ambiental

Homenagem aos 
servidores da área da saúde

Mais de uma tonelada de tampinhas foram arrecadadas

Reconhecimento, respeito e admiração aos profi ssionais 

NOVA ODESSA SANTA FÉ DO SUL

Apenas no mês de junho foram arrecadadas 750 kg de tampinhas, 
que serão revertidas em cobertores para famílias em situação de 
vulnerabilidade A campanha que leva o título de “Tampinha Doa-

da, Família Aquecida”, que são entregues à empresa Lar Plásticos, respon-
sável por reverter o material reciclável em cobertores.

‘Reajuste zero’ 
do IPTU 2022 
Prefeitura sanciona 
lei em entendimento 
ao momento econômico 
devido a pandemia

Programa Jovem 
Agricultor do 
Futuro celebra
a primeira colheita

Oprefeito de Nova Odessa, 
Cláudio José Schooder, 
Leitinho, sancionou na sex-

ta-feira a Lei Complementar nº 
3.417/2021, que garante o “re-
ajuste zero” da Tabela de Valor 
Venal do Município no próximo 
ano e, por consequência, “con-
gela” excepcionalmente o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) em 2022. A proposta do 
prefeito havia sido protocolada na 
Câmara Municipal em fevereiro, e 
foi aprovada pelos vereadores.

ATIBAIA

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

Oprefeito Caio Ao-
qui, autor da lei, 
prevê o recolhi-

mento de animais soltos 
irregularmente na área ur-
bana do município ou víti-
mas de abandono e maus-
-tratos em propriedades 
privadas. Os animais serão 
levados para um abrigo 
com assistência veteriná-
ria integral, e os donos se-
rão punidos com multa.

Respeito aos animais
Passa a vigorar lei em Tupã contra abandono e maus-tratos de animais

Resultado da antecipação 
da primeira parcela do 13º salário

TUPÃ

Cerca de 801 servidores da Prefeitura de 
Andradina vão receber metade do 13º 
salário de 2021 Anunciada pelo pre-

feito Mário Celso Lopes, a medida faz parte 
de um plano de valorização do servidor pú-
blico e recuperação econômica municipal, 
para mitigar os efeitos da pandemia de co-
vid-19 na economia. 

Prefeitura injeta quase um 
milhão na economia local

ANDRADINA




