
8.7. Do meio ambiente e o turismo 
 
 

ÁREA: Meio Ambiente 

 

 
DIRETRIZ Nº MA-01 

Reestruturar, no prazo limite de dez anos, e manter o Parque Octavio Moura Andrade, de 

modo a valorizar e incentivar o Turismo Ecológico Sustentável. 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Realizar um estudo ambiental para o devido manejo e manutenção do lago, da flora e 

da fauna do Parque Octavio Moura Andrade, com espécies da mata atlântica, com 

plantio de árvores frutíferas silvestres para a diversificação da flora e manutenção da 

fauna. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

b) Diagnosticar as melhorias e os atrativos turísticos que possam ser colocados em 

prática no Parque Octavio Moura Andrade. 

Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Obras, Secretaria de 

Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

c) Estabelecer e sustentar um programa de manutenção preventiva e permanente para o 

Parque Octavio Moura Andrade. 

Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo e Sociedade Civil. 

d)   Criar e manter a Unidade de Conservação (UC) Municipal Parque Dr. Octavio de Moura 

Andrade, nos moldes do Sistema Nacional das Unidades de Conservação – SNUC (Lei 

Federal nº 9985/00). Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, , 

Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

e) Criar grupo permanente de monitores ambientais capacitados para visitação turística, 

de modo a valorizar o patrimônio natural local. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretarias da Educação, Turismo e Meio Ambiente. 

f) Buscar a captação de recursos financeiros das diferentes esferas, seja do Departamento 

de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias (DADE), do Governo do Estado, emendas 

dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria público- privada ou 

investimentos públicos municipais. 

Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Turismo, Secretaria 

de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil Organizada. 



 
 
 
 

 
ÁREA: Meio Ambiente 

 

 
DIRETRIZ Nº MA-02 

Recuperar, no prazo limite de cinco anos, e manter as condições ambientais do entorno da 

Fonte Almeida Salles e criar uma estrutura turística para a Fonte Gioconda. 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Realizar um estudo ambiental para o correto uso do solo e reflorestamento das duas 

áreas com espécies nativas, com atenção especial para o plantio de frutíferas silvestres 

para servir a fauna e floríferas para o embelezamento estético. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

b) Realizar um projeto de estruturação e implementação de ponto turístico na Fonte 

Gioconda. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio 

Ambiente e Poder Legislativo. 

c) Restaurar e manter em condições de uso o acesso a Fonte Gioconda através da 

Estrada Vicinal para Charqueada. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de 

Turismo e Poder Legislativo. 

d)   Diagnosticar as melhorias e os atrativos turísticos que possam ser colocados em prática 

nas Fontes Almeida Salles e Gioconda, para melhor utilização por turistas, veranistas e 

moradores. Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria 

de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

e) Estabelecer e sustentar um programa de manutenção preventiva e permanente para 

as fontes. Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Meio 

Ambiente e Sociedade Civil. 

f) Restabelecer a captação da água Gioconda desde sua origem até o balneário 

municipal. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio 

Ambiente, Câmara de Vereadores. 

g) Buscar a captação de recursos das diferentes esferas, seja do DADE, do Governo do 

Estado, emendas dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria público- 

privada ou investimentos públicos municipais. Coordenação: Poder Executivo, 

Secretaria de Turismo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e 

Sociedade Civil Organizada. 



 
 
 
 
 
 
 

ÁREA: Meio Ambiente 

 
DIRETRIZ Nº MA-03 

Requalificar, no médio prazo, o mini-horto e demais áreas verdes do município, promovendo o 

um plano de arborização urbana na medida de adequar os locais para a atividade do turismo 

sustentável. 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Realizar um estudo ambiental para o correto reflorestamento da área denominada “Serra 

Pelada” com espécies nativas, com atenção especial para o plantio de árvores de médio 

e grande porte, frutíferas silvestres para servir a fauna e floríferas para o 

embelezamento estético paisagístico. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de 

Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

b) Realizar um estudo ambiental para o correto manejo e manutenção do lago e da flora do 

mini-horto com espécies ornamentais, nativas e exóticas, com atenção especial para o 

paisagismo. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e 

Sociedade Civil. 

c) Realizar um estudo ambiental para o correto manejo de espécies das áreas verdes, com 

atenção especial para o plantio de árvores de médio e grande porte, frutíferas silvestres 

para servir a fauna e floríferas para o embelezamento estético. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

d) Diagnosticar as melhorias e os atrativos turísticos que possam ser colocadas em prática 

nas áreas verdes, na Serra Pelada e no mini-horto municipal. Coordenação: Poder 

Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente 

e Sociedade Civil. 

e)   Promover o Plano de Arborização Urbana para propiciar a população e aos turistas uma 

estância mais verde, proporcionando índices de melhor qualidade de vida para a 

estância. Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Meio 

Ambiente e Sociedade Civil. 

f) Estabelecer e sustentar um programa de manutenção preventiva e permanente para 

as áreas verdes e o mini-horto. Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo e 

Sociedade Civil. 

g)   Buscar a captação de recursos das diferentes esferas, seja do DADE, do Governo do 

Estado, emendas dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria público- 



 
 

privada ou investimentos públicos municipais.Coordenação: Governos do Estado, 

Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Turismo, Secretaria de Obras, 

Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil Organizada. 

 
 
 
 
 

ÁREA: Meio Ambiente 

 

 
DIRETRIZ Nº MA-04 

Recuperar, dentro do médio prazo, os mananciais e manter os recursos hídricos do município 

(Rio Araquá, Lagoa Palmeiras, Lago do Limoeiro e Mini Pantanal), visando a adequação da 

capacidade hídrica do município em épocas de alta demanda turística. 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Realizar um estudo ambiental para o diagnóstico, manejo, recuperação e manutenção 

dos recursos hídricos do município. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de 

Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

b) Diagnosticar as melhorias e os atrativos turísticos que possam ser colocados em 

prática nas áreas hidrográficas e seu entorno. Coordenação: Poder Executivo, Poder 

Legislativo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

c) Estabelecer um programa de manutenção preventiva e permanente para os recursos 

hídricos do município. Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria 

de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

d) Adequar a realidade do município às normas estabelecidas no Consórcio de Bacias do 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ. 

Coordenação: Poder Executivo Local e dos municípios limítrofes com nossa estância. 

e) Estabelecer ações educacionais e de esclarecimento público que promovam o uso 

racional da água. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria do Meio Ambiente, 

Secretaria da Educação. 

f) Buscar a captação de recursos das diferentes esferas, seja do DADE, do Governo do 

Estado, emendas dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria público- 

privada ou investimentos públicos municipais. 

Coordenação: Governos do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de 

Turismo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil 

Organizada. 



 
 

 
ÁREA: Meio Ambiente 

 

 
DIRETRIZ MA-Nº 05 

Definir a ocupação e a utilização do uso do solo no Parque das Águas, respeitada a sua função 

primária de captação e escoamento de águas pluviais, de modo a coibir práticas e iniciativas 

antagônicas e/ou prejudiciais à sua destinação original e a incentivar o desenvolvimento e 

implementação de projetos e atividades ambientalmente integradas, 

voltadas exclusivamente ao bem estar, ao esporte e ao lazer. 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Realizar um estudo ambiental para o enriquecimento e adensamento arbóreo no Parque 

das Águas com plantio de árvores de médio e grande porte, frutíferas silvestres para 

servir a fauna e floríferas para o embelezamento estético paisagístico. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

b)   Diagnosticar as melhorias e os atrativos turísticos que possam ser colocados em prática 

no Parque das Águas, para melhor utilização por turistas, veranistas e moradores. 

Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Turismo, 

Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

c) Estabelecer e sustentar um programa de manutenção preventiva e permanente para o 

Parque das Águas. Coordenação: Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de 

Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

d) Definir a utilização e a ocupação do uso do solo no Parque das Águas, respeitando a sua 

função primária de captação e escoamento pluvial, através de projeto de lei que 

determine as áreas a serem utilizadas de forma prévia e planejada com construções 

exclusivamente com o objetivo de bem estar, esporte e lazer. Coordenação: Poder 

Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e 

Sociedade Civil. 

e) Revitalizar o canal central, com conserto da estrutura de alvenaria e reposição da 

mata ciliar. Coordenação: Governo do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, 

Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente. 

f) Buscar a captação de recursos das diferentes esferas, seja do DADE, do Governo do 

Estado, emendas dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria público- 

privada ou investimentos públicos municipais. 

Coordenação: Governo do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de 

Turismo, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil 

Organizada. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA: Meio Ambiente 

 

 
DIRETRIZ Nº MA-06 

Elaborar, no prazo limite de dois anos, e manter planos de manejo e bem estar da fauna 

doméstica e silvestre e animais de rua, preservando o ambiente saudável urbano, para a 

prática do turismo. 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Realizar um diagnóstico local para o controle de zoonoses dos animais domésticos. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

b) Realizar o controle populacional e de zoonoses dos animais de rua. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

c) Qualificar e quantificar a população de quatis. Coordenação: Poder Executivo e 

Secretaria de Meio Ambiente. 

d) Realizar um programa de controle, manejo e vacinação de animais domésticos e de 

rua. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

e) Levantamento quantitativo e qualitativo da fauna e ave fauna local. Coordenação: 

Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

f) Contratação de um veterinário para atendimento permanente e gratuito na cidade. 

Coordenação: Poder Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

g) Parceria intermunicipal para busca de soluções conjuntas para solução dos animais 

de rua. Coordenação: Poder Executivo local e regional, Secretaria de Meio Ambiente e 

Sociedade Civil. 

h) Estabelecer políticas públicas que promovam a castração e estimulem a prática da 

posse responsável e a adoção de animais de rua. Coordenação: Poder Executivo, 

Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

i) Programa de substituição dos fogos de estrondo por fogos de luz, preservando o bem 

estar público e faunístico. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio 

Ambiente e Sociedade Civil. 

g) Elaboração do mapeamento de pontos de observação da fauna silvestre. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

h)   Buscar a captação de recursos das diferentes esferas, seja do DADE, do Governo do 

Estado, emendas dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria público- 



 
 

privada ou investimentos públicos municipais. Coordenação: Governo do Estado, 

Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretaria de Turismo, Secretaria de Obras, 

Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil Organizada. 

 
 
 
 
 

ÁREA: Meio Ambiente 

 

 
DIRETRIZ Nº MA-07 

Capacitar e qualificar a estância para obter e manter o selo “Município Verde Azul”, no prazo 

limite de dez anos, a fim de criar o reconhecimento do valor ambiental do município, no 

universo da atividade do turismo nacional. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

a) Implantação da coleta, afastamento e tratamento do esgoto. Coordenação: Sabesp, 

Poder Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

b) Definir e estabelecer de gestão adequada dos resíduos sólidos. Coordenação: Poder 

Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

c) Quantificar, qualificar e recuperar os recursos hídricos e cobertura vegetal da estância. 

Coordenação: Poder Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

d) Estabelecer, efetivar e sustentar o plano de arborização urbana. Coordenação: Poder 

Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

e) Criar e sustentar o viveiro de mudas e plantas. 

Coordenação: Poder Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

f) Instituir a Educação Ambiental de forma transversal na grade curricular das escolas do 

município. Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria 

da Educação. 

g) Criar e manter o Centro de Educação Ambiental no mini-horto e a Unidade de 

Conservação no Parque Octavio Moura Andrade. Coordenação: Poder Executivo, 

Poder Legislativo e Secretaria de Meio Ambiente. 

h) Criar grupo permanente de monitores ambientais capacitados para visitação turística, 

de modo a valorizar o patrimônio natural local. Coordenação: Poder Executivo, 

Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Educação. 

i) Estimular e adotar ações para o alcance de uma cidade sustentável. 

Coordenação: Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 



 
 

j) Promover a gestão dos recursos hídricos do município. Coordenação: Poder 

Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

k) Promover ações e medidas para o controle da qualidade do ar atmosférico. 

Coordenação: Poder Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

l) Garantir uma estrutura ambiental com ênfase na formação de uma equipe técnica 

multidisciplinar. Coordenação: Poder Executivo e Secretaria de Meio Ambiente. 

m) Manter e fortalecer o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), 

garantindo a periodicidade nas reuniões, seu funcionamento regular e a participação da 

sociedade na discussão das questões ambientais. Coordenação: 

Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e Sociedade Civil. 

n) Criar e manter  ativo o  Fundo Municipal de  Meio Ambiente. Coordenação: Poder 

Executivo, Poder Legislativo e Secretaria de Meio Ambiente. 

i) Buscar a captação de recursos das diferentes esferas, seja do DADE, Secretaria de 

estado da Educação, emendas dos deputados, parcerias com o terceiro setor, parceria 

público-privada ou investimentos públicos municipais para realização dos cursos 

demandados. Coordenação: Secretaria da Educação, Poder Executivo, Secretaria de 

Turismo e entidades do terceiro setor, incluso entidades representativas 

de classe. 



 


