
 
 

Ata da Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC mandato 2013-2014 

realizada na cidade de Itatiba em 27 de setembro de 2013 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e treze, às nove horas, reuniram-

se na Câmara Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, sito à  

Rua Romeu Augusto Rela, 1.100. Bairro do Engenho, Itatiba/SP, para realizarem a 

reunião mensal do Parlamento Metropolitano da RMC, os seguintes representantes 

das Câmaras Municipais da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que integram o 

colegiado do Parlamento:  

Lourivaldo Messias de Oliveira (Valinhos), Marcos Roberto Bolonhenzi (Paulínia), 

Alfredo Chiavegato Neto (Jaguariúna), Rubens Donizete Nunes (Vinhedo), Campos 

Filho e Luiz Carlos Rossini (Campinas); João Batista Neres Andrade (Cosmópolis), Petrus 

Bartholomeus Weel, José Zan da Silva e Jacinta Heijden (Holambra); José Nazareno 

Gomes (Hortolândia); Hélio Alves Ribeiro (Indaiatuba); Vitório Massaru Bando e Celso 

de Melo (Itatiba); Antônio Soares Gomes Filho (Valinhos), Eduardo Gelmi e Valdecir 

Souza Santos (Vinhedo).  

O mestre de cerimônias pediu que compusessem a mesa: o presidente do Parlamento, 

Lorival Messias de Oliveira, o anfitrião do dia, Vitório Bando, o 1º vice-presidente 

Campos Filho, o 3º vice-presidente, Marcos Roberto Bolonhenzi, o 4º vice-presidente, 

Alfredo Chiavegato Neto e o 1º secretário, Rubens Nunes.   

Depois de formada a mesa, o mestre de cerimônias pediu que todos ficassem em pé 

para execução dos Hinos Nacional e do município de Itatiba. Após a execução dos 

hinos, a palavra foi aberta ao anfitrião da manhã, o Presidente da Câmara de Itatiba, 

Vitório Bando. 

Vitório desejou um bom dia a todos, dizendo estar muito feliz em sediar pela primeira 

vez uma reunião do Parlamento. Reiterou ser um orgulho para a cidade o evento, por 

saber da importância do trabalho do Parlamento e, principalmente pela condução que 

vem sendo feita. 



 
Lembrou da importância de tratar assuntos regionalmente que não só atingem nosso 

município, mas todo seu entorno. Finalizou citando que a casa está aberta para novas 

reuniões. 

O mestre de cerimônias passou a palavra ao Presidente do Parlamento para que 

conduzisse os trabalhos. Lorival Messias de Oliveira agradeceu a presença de todos, 

convidados e palestrantes. Agradeceu as palavras e receptividade dos vereadores de 

Itatiba e dos demais presidentes que integraram a mesa.  

Salientou que os 70 vereadores que integram o colegiado vêm fazendo um trabalho 

muito forte para trazer melhorias à região, inclusive, servindo de modelo para o 

lançamento de outros Parlamentos em regiões distintas, como a Região de Piracicaba 

e representantes do Estado do Paraná.  

Realizou um agradecimento especial aos representantes de Morungaba, que 

participaram pela primeira vez de uma reunião do Parlamento, citando o convite que 

foi feito ao presidente da Câmara deste município para participar das reuniões do 

órgão.  

Colocou em votação o item nº 1 do expediente -  a Ata da reunião anterior que foi 

aprovada com unanimidade. Falou do item nº2 do Expediente – Ofício nº 2.463/2013 

recebido pelo Gabinete da Presidenta da República em resposta ao encaminhamento 

de Moção que solicitava a implantação de Universidade Federal na RMC. Segundo o 

documento, o pedido segue em estudo pelo Ministério da Educação.  

Sugeriu, de acordo com deliberações da Executiva, que a próxima reunião fosse 

sediada na cidade de Indaiatuba para abordar a questão da segurança pública regional 

e a possibilidade de interligação dos sistemas de monitoramento e informações entre 

as cidades da RMC. Lembrou que todos os secretários de segurança dos municípios 

estão sendo convidados e que um ofício seria encaminhado ao Conselho de 

Desenvolvimento da RMC para solicitar que os prefeitos enviassem representantes na 

área de segurança pública.  

Pediu licença para se retirar da reunião, uma vez que teria outro compromisso 

importante em Valinhos. Chamou para presidir os trabalhos o 1º vice-presidente, o 

vereador campineiro, Campos Filho. 

Fred Chiavegatto pediu que os itens da pauta fossem invertidos e colocados em 

votação antes das explanações. Com isso, o presidente em exercício deu início a 

discussão do Item nº 3 da Ordem do Dia – Discussão sobre a extinção dos pontos 



 
facultativos em órgãos públicos, de autoria da vereadora de Holambra, Jacinta Heijden. 

Foi aberta a palavra para a defesa da autora da proposta, para que fizesse suas 

considerações sobre o tema. 

Em seu discurso, Jacinta disse acreditar que a propositura não necessitara de maiores 

explanações e defesas, tendo em vista que seria, antes de tudo, uma questão de ética 

e de moral aos gestores públicos. Ela disse não haver fundamento para a existência de 

ponto facultativo, ainda mais em um momento em que a população clama por 

melhorias no serviço público e da classe política como um todo. Sugeriu ainda que o 

servidor público fosse compensado de outra forma.  

O vereador Zezé de Hortolândia pediu a palavra para justificar seu voto, alegando ser 

contrário a proposta. Segundo ele, se trata de um direito adquirido do servidor 

público. Disse ainda que não se trata de uma linha de produção e nem de aumento de 

qualidade. Relembrou que os serviços essenciais do município são mantidos e que o 

poder público  gasta menos permanecendo fechado nesses dias.  

Salientou que o serviço público na região é de qualidade e que a extinção do ponto 

facultativo viria a desmotivar o servidor público e que ele não aceitaria compensação 

de outra forma, pois se tratava de um direito adquirido.  

Não havendo mais ninguém querendo discutir a proposta, o presidente colocou em 

votação este item da pauta, dizendo que os que fossem favoráveis permanecessem 

sentados e os que fossem desfavoráveis se levantassem. Levantaram-se apenas três 

vereadores pertencentes ao colegiado de um total de 16 vereadores presentes, 

portanto a proposta foi aprovada pela maioria. 

O presidente em exercício passou para o Item nº 4 da pauta Requerimento 2/2013 de 

autoria do vereador Lorival Messias de Oliveira destinado ao Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) solicitando o envio da relação de obras e 

melhorias a serem executadas na malha ferroviária da Região Metropolitana de 

Campinas, seus prazos de início e conclusão. Sem nenhum vereador querendo discutir 

a proposta, a mesma foi colocada em votação e aprovada com unanimidade. 

Passou-se para o item nº 5 da pauta que tratava da criação da Frente Parlamentar 

Ambiental de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini de Campinas. Foi aberta a palavra 

para que o autor pudesse justificar sua proposta. Segundo ele, as cidades se 

desenvolveram sem preocupação de olhar os aspectos ambientais, se tornando a 

questão ambiental, um dos grandes desafios que as cidades têm pela frente. 



 
Disse que a legislação ambiental é relativamente recente, idealizada em 1981 e 

somente no início do ano 2000 lançou-se um olhar mais aprofundado sobre as 

questões ambientais.  Relatou que os problemas ambientais não são locais e os 

grandes desafios dizem respeito às ações regionalizadas. 

Citou como exemplo a questão dos resíduos sólidos que obrigam os municípios a 

estarem preparados a partir do ano que vem. Lembrou que muitas câmaras não têm 

estrutura para que os vereadores possam discutir se aprofundar nos temas e que por 

isso, a frente poderia dar esse suporte aos vereadores. 

Rossini também citou a renovação da outorga do Sistema Cantareira, como uma as 

grandes discussões a serem realizadas pela frente. Segundo Rossini, é liberado o 

volume de 5m³ para abastecer todas as cidades que compõem o Comitê Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí.  Reforçou que a necessidade atual é de 7m³ e daqui a 10 anos será 

entre 13 a 15 m³. Destacou que esse sistema abastece também a grande São Paulo que 

é para onde vai o maior volume de água.  

Com esses exemplos justificou a importância da criação da frente que foi aprovada 

com unanimidade por todo o colegiado. 

Em seguida foi discutido o item nº 6 da pauta, de autoria do vereador Lorival Messias 

de Oliveira, que dispõe sobre a Moção nº 4/2013 destinada ao Governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo solicitando a 

inclusão do município de Morungaba na Região Metropolitana de Campinas. Como 

nenhum vereador quis discutir a proposta, a mesma foi colocada em votação e 

aprovada com unanimidade. 

Finalizado os itens da pauta, deu início a explanação do gerente regional da CPFL, José 

Naninni Neto e equipe, sobre as mudanças nos serviços de iluminação pública, que 

entram em vigor a partir de 2014. 

Os especialistas fizeram uma apresentação da empresa e dos serviços oferecidos pela 

mesma, bem como, sua área de atuação, número de consumidores atendidos, nomes 

dos gerentes intermunicipais, colocando-se sempre a disposição para auxiliar os 

vereadores no que fosse necessário.  

Na parte institucional da empresa, foi apresentado que o Grupo CPFL Energia é líder de 

mercado no segmento de distribuição com  13% de participação, atuando em São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, atendendo uma população de 7 

milhões de clientes em 600 municípios. 



 
Explicou que a transferência dos ativos não foi uma ação da CPFL, mas uma 

determinação da Constituição Federal, por meio de uma decisão da Agência Nacional 

de Energia Elétrica, através da Resolução nº 414/10, obrigando todas as 

concessionárias do território nacional a realizarem essa transferência dos ativos.  

Disse que a CPFL vem fazendo um trabalho com os prefeitos desde maio de 2012 e que 

há uma preocupação com o que a transferência vai ocasionar aos municípios, tanto 

pela parte técnica quanto a operacional.  Enfatizou a questão da segurança como um 

dos principais itens a serem observados.  

Explicou a Resolução, lembrando que a partir de 31 de janeiro de 2014 a 

responsabilidade de novos pontos de iluminação, extensão de rede, colocação de 

braço duplo passará a ser das prefeituras, que deverão ter orçamento próprio para 

realizar o serviço. Disse que muitos municípios não estão preparados e por isso, a CPFL 

está dando o suporte.  

Explicou também aos vereadores que o ativo de iluminação pública que será entregue 

é constituído pelas partes: reator, braço de iluminação, luminária, lâmpada e o relevo. 

Destacou que não é qualquer pessoa que poderá subir no poste, tirar o ativo e trocar. 

Segundo Nanini, terá que ser uma empresa técnica, especializada para que o processo 

de troca seja feito com toda segurança. Lembrou que pode haver acidentes fatais. 

Citou como exemplo o custo de uma roupa de eletricista, em torno de R$ 3.700,00, 

para mostrar a complexidade e o alto custo do serviço.  

Disse que a CPFL, até janeiro, está sendo remunerada pela tarifa B4B ao valor de R$ 

0,14 centavos quilowatts/hora. Explicou que quando for transferido o ativo para a 

prefeitura, a tarifa passará a R$ 0,12, ocasionando uma economia na ordem de 10% da 

Companhia Paulista e 9 % na Companhia Piratininga.  

Salientou que os vereadores devem questionar seus Executivos sobre como está o 

processo para incorporar essa receita, para que as cidades não fiquem às escuras. 

Disse que janeiro e fevereiro são meses de chuva e com isso a incidência aumenta, na 

ordem de 30%. 

Ressaltou que grande parte dos municípios já possui a CIP (Contribuição para 

Iluminação Pública), e apenas os municípios de Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, 

Paulínia e Vinhedo não possuem. Disse que a CPFL orienta os municípios sobre como 

fazer essa implantação, caso os municípios optem em cobrar pelo serviço. Lembrou 

que as prefeituras também podem absorver esse custo, bastando para isso montar um 

órgão a ser responsável pelo setor ou contratando empresa especializada.  



 
Sugeriu que, caso os municípios optem pela cobrança da taxa aos munícipes, que 

optem por incluí-la na conta de energia elétrica ao invés de incorporarem no IPTU.   

Apresentou as principais demandas relatadas a CPFL e como proceder em cada um dos 

casos, como poda de árvores, remoção de postes, etc. Disse estar à disposição para 

percorrer as cidades e câmaras para explicar mais sobre a CIP ou outra orientação 

qualquer sobre o assunto. 

No final, o técnico da CPFL disse que a ANEEL deveria dar uma opção aos municípios, 

perguntando se eles querem receber esses ativos ou não. Sugeriu ainda que fosse 

dada opção aos municípios de escolherem qual empresa contratar para realizar o 

serviço.   

Em seguida, o presidente Campos Filho deu prosseguimento aos trabalhos lembrando 

que uma das funções do Parlamento é trazer subsídio às câmaras e vereadores para 

que discutam com consistência e ajudem os municípios a governar. Anunciou que a 

próxima reunião do Parlamento será na Câmara de Indaiatuba para discutir a 

possibilidade da interligação dos sistemas de segurança e monitoramento. 

Para discorrer sobre esse assunto, o 1º secretário da mesa, vereador Rubens Nunes 

pediu a palavra para falar sobre a proposta de interligação dos sistemas de segurança 

das 19 cidades. Salientou que a proposta foi discutida em reunião na Câmara de 

Vinhedo junto com a Executiva do Parlamento.  Disse saber que algumas cidades já 

têm esse sistema e que por este motivo, as demais cidades devem se preparar para 

que a criminalidade não seja transferida a esses locais, por isso a proposta de um 

sistema regional.  

O Presidente em exercício deu sequência a pauta chamando o especialista Ricardo 

Guidi para fazer a explanação sobre o projeto Vizinhança Solidária, uma experiência 

bem sucedida no município de Vinhedo. 

Guidi iniciou sua explanação citando alguns conceitos de segurança. Disse que a 

segurança é um sentimento e por isso não pode ser comprada e depende de uma série 

de fatores. Disse que a Vizinhança Solidária trabalha nas consequências e não na 

causa. 

Explicou como foi feito o trabalho de divisão das regiões do município e demais 

especificidades populacionais de Vinhedo que foram indispensáveis ao projeto. 

Citou o histórico do projeto, destacando seu início no Japão em países da Europa e 

também no Canadá.  No Brasil o início foi feito em Santo André onde houve uma 



 
redução de 40% nos incidentes e posteriormente em algumas regiões de São Paulo, 

englobando restaurantes, prédios e bares. 

Explicou que se trata de um trabalho voluntário e que consiste em explicar e cadastrar 

as pessoas interessadas de forma que elas continuem acreditando no sistema de 

segurança e liguem para informar situações que possam ser suspeitas, como festas, 

carros suspeitos, ações repetitivas, etc. 

Disse que a população não pode perder essa confiança na polícia, que ela é essencial 

para que o sistema funcione. Mostrou um folder feito em parceria com a iniciativa 

privada que traz os principais conceitos do projeto. 

Citou alguns dos resultados práticos alcançados como a redução de assaltos, tentativas 

frustradas de invasões, curso permanente para capacitar vigilantes, entre outras. 

Reafirmou que é um projeto que depende ativamente da população para funcionar 

que assume um papel de vigilantes da vizinhança. 

Explicou que o projeto com os condomínios tem como principal fundamento a 

comunicação entre os moradores do bairro, facilitando e agilizando os pedidos de 

auxílio à polícia. O funcionamento do programa depende da comunicação dos 

moradores. Se alguém vê uma movimentação estranha ou algo incomum, deve falar 

com seus vizinhos e pedir ajuda imediatamente à polícia. Porteiros da região possuem 

um rádio de comunicação direta com a base. 

No final da explanação os presentes puderam fazer seus questionamentos aos dois 

palestrantes do dia e deixar registrado suas opiniões. 

Finalizando os discursos, o presidente em exercício agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a presente sessão, convocando a todos para participarem da 

próxima reunião a ser realizada na Câmara de Indaiatuba no próximo dia 25 de 

outubro em horário regimental. ******************************************** 

 

Itatiba, 27 de setembro de 2013. 
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