
 
 

 
Exmo. Sr. Vereador 
Henrique Conti 
Presidente da Comissão de Sistematização  destinada à análise dos Projetos de 
Lei que institui o Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo 
 
 

Valinhos, 18 de janeiro de 2023 
 
   
Ref.: Participação da reunião da Comissão de Sistematização 
 
 
 
    A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de 
Valinhos - AMIVAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.015.563/0001-89, com sede na Avenida Joaquim Alves Correa, nº 3668, Jardim 
Planalto – Sala 2, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo – CEP. 13271-430, 
neste ato representada pelo seu Presidente Ricardo Felix Trento, e membros da sua 
diretoria, vem por meio deste, agradecer ao convite para participarmos da reunião da 
Comissão de Sistematização. 
 
    Após breve estudo realizado por nossas Comissões de 
Loteamento e de Incorporação, identificamos várias inconsistências desde objetivos 
do Plano Diretor até a compatibilidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo.  
 
    Considerando a complexidade deste trabalho a AMIVAL 
entendeu e a necessidade de promover um estudo mais aprofundado para 
futuramente apresentar suas considerações e sugestões para aperfeiçoamento da 
legislação proposta no Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo. Este estudo 
ainda se encontra em fase de elaboração e em seu término será apresentado para a 
Comissão de Sistematização destinada à análise dos Projetos de Lei que institui o 
Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo.  
 
    O estudo tem o objetivo de apresentar sugestões que 
tornam o mercado imobiliário do Munícipio de Valinhos mais justo e competitivo frente 
as ofertas de outros municípios em nossa região, priorizando a viabilização de 
empreendimentos que acrescentem desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 
aos munícipes. Desta forma entendemos a fundamental importância de compartilhar 
o conhecimento de mercado e auxiliar a municipalidade na tomada de decisões em 
todas as frentes relacionadas ao mercado imobiliário. 
 
     
     
 
 



 
 
 
    Em nossa primeira reunião com a Comissão de 
Sistematização AMIVAL explanou sobre a sobreposição complexa e a falta de clareza 
do Macrozoneamento, Zoneamento, Áreas Estratégicas e Reconecta, além de 
incompatibilidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, levantamos questionamento 
sobre o  DOTS (Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável), que não 
atende o perfil da nossa cidade tanto em relação ao relevo como o perfil sócio 
econômico. Já com relação as IE (Intervenções Estratégicas) apontamos que na 
prática muitas delas não serão executadas por necessidade de desapropriações 
impactando um elevado investimento, além de outros pontos pertinentes como Zonas 
de Centralidades e Parâmetros de Uso e Ocupação.  
 
 
    Contamos com a compreensão e entendimento desta 
Comissão de Sistematização para a necessidade de alterações e melhorias no Plano 
Diretor e Lei de Uso e Ocupação de Solo, cumprimenta com elevada estima e 
consideração. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Ricardo Felix Trento 
Presidente da AMIVAL 
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