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

realizada na cidade de Indaiatuba em 25 de outubro de 2013 

 

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

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

Humaitá, 1167 – Centro, 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), Luiz Alberto Pereira e Hélio Alves Ribeiro 

(Indaiatuba), Aparecido Campos Filho (Campinas), Paulo Pereira Filho (Hortolândia), 

Alfredo Chiavegato Neto (Jaguariúna), Silvio José Conservani (Artur Nogueira), João 

Rodrigues Pereira (Cosmópolis), José Zan da Silva e Jacinta Heijden (Holambra), 

Adailon Sá dos Santos e José Nazareno Gomes (Hortolândia), Vitório Massaru Bando e 

Celso de Melo (Itatiba), Alessandro Luiz Godoy e Cristiano Alex Elias (Pedreira), 

Antônio Soares Gomes Filho (Valinhos). 

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

Lorival Messias de Oliveira, o anfitrião do dia, Luiz Alberto Pereira, o 1º vice-presidente 

Campos Filho, o 2º vice-presidente, Paulo Pereira Filho, o 4º vice-presidente, Alfredo 

Chiavegato Neto. 

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

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

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

Indaiatuba, Luiz Alberto Pereira. 

Luiz Alberto Pereira agradeceu os funcionários da câmara pela organização do evento 

e cumprimentou as autoridades da mesa. Disse que a Câmara de Indaiatuba se sente 

honrada em receber os vereadores da região para debater assunto tão importante.  

Comentou que, na questão da segurança, os métodos vão se alterando e as formas de 

combater também, por isso, é necessário que os municípios se atualizem. Disse que é 
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fundamental que a classe política esteja unida em torno desse objetivo, como também 

da saúde e da educação.  

Falou que a essência da segurança em Indaiatuba é a integração das polícias. Lembrou 

os 30 anos da Guarda Municipal, destacando que a corporação é um ponto de 

equilíbrio entre as polícias. Finalizou desejando bons trabalhos a todos.  

O presidente do Parlamento Metropolitano, Lorival Messias de Oliveira, agradeceu a 

presença de todos, e a participação dos integrantes da mesa. Parabenizou o apoio dos 

vereadores e membros da mesa em especial a: Campos Filho, Alfredo Chiavegato Neto 

e Paulo Pereira Filho, que têm sido muito atuantes e colaborativos nas reuniões. 

Explicou como foi feita a escolha do tema, pois Indaiatuba é considerada modelo no 

sistema de videomonitoramento. Pediu que o vereador Hélio Ribeiro também 

compusesse a mesa, por se tratar de um membro assíduo do Parlamento e um dos 

fundadores do órgão.  

Iniciou a fase I dos “Informes Gerais”, destacando que na reunião anterior, na cidade 

de Itatiba, o tema discutido foi iluminação pública. Citou como exemplo Valinhos que 

já aprovou em 2002 a taxa de iluminação pública e, com a decisão da ANEEL, a partir 

do dia 31 de janeiro de 2014, as cidades terão que assumir a responsabilidade da 

administração dos ativos. Apesar de Valinhos já pagar a taxa, recentemente a Câmara 

recebeu projeto para aprovar uma nova taxa de iluminação pública. Afirmou que com 

mais uma taxa, o público questionará, terá protesto e os vereadores vão ter que se 

explicar para a população.  

Explicou que depois dessa reunião, teve a notícia de que algumas cidades como 

Socorro, Marília, Agudos, São Manuel, Cajamar e Araras, que não concordaram com a 

decisão da ANEEL, conseguiram liminar suspendendo esse repasse aos municípios. 

Falou que após a reunião com a Executiva, na Câmara de Campinas, o Parlamento 

Metropolitano deu entrada no Ministério Público Federal de Campinas, usando como 

jurisprudência o caso dessas cidades, pleiteando a suspensão da Resolução da ANEEL 

para a região.  

Disse estar aguardando reunião com o procurador do MP para explicar pessoalmente 

do que se trata o pedido, para que a região consiga suspender essa resolução.  
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Passou para o item nº 2 dos “Informes” que seria feito por representantes da UVESP 

(União dos Vereadores do Estado de São Paulo) sobre evento a ser realizado em 

Campinas. Com a ausência dos mesmos, Presidente Lorival fez o convite aos 

vereadores para que participassem nos dias 30 e 31/10 do III Seminário Metropolitano 

de Meio Ambiente, no Teatro do Shopping Iguatemi em Campinas.  

Em seguida, abriu a palavra aos demais membros da mesa para realizarem mais  

informes, antes do expediente. 

O 2º Vice-Presidente, Vereador Paulo Pereira Filho, cumprimentou todos os membros 

da mesa, e lembrou que nos dias 20 e 24/11 acontece a Conferência das Cidades em 

Brasília onde há espaço para participação dos delegados do poder público e as 

câmaras municipais têm assento. Reforçou a importância do Estado de São Paulo ter 

uma grande bancada de vereadores neste dia. 

Também falou sobre a Marcha dos Vereadores em Brasília entre os dias 26 a 29 de 

novembro, onde seria de extrema importância a participação dos vereadores, pois na 

ocasião, serão debatidas várias questões, inclusive a questão da reforma política. Já 

nos dias 27 a 29/11 anunciou que acontece em São Paulo o Encontro Estadual dos 

Vereadores, outro momento importante para os vereadores da região de Campinas. 

O 1º Vice-Presidente do Parlamento, vereador Campos Filho, também solicitou a 

palavra, para parabenizar as deliberações do Parlamento sobre a ação concreta com 

relação à iluminação. 

Disse que ele e o Presidente Lorival tiveram uma reunião produtiva em que ficou 

decidido que seria realizada essa ação junto ao MP, para tentar reverter a decisão da 

cobrança da taxa de iluminação pública.  

Lembrou que a maioria dos Poderes Executivos da região já contemplou a cobrança da 

taxa no orçamento do ano que vem. Por isso, seria importante a participação de todos 

os vereadores nessa empreitada, independente de ser base do governo ou não. Disse 

que o Parlamento é suprapartidário e que está ouvindo as vozes que vem das ruas. 

Aconselhou os demais vereadores que conversassem com o seu Executivo sobre a 

condição dessa taxa. Destacou que no ano que vem terá mais taxas para as câmaras 



 

4 

 

aprovarem, como no caso dos resíduos sólidos. Lembrou que muitos prefeitos estão 

acreditando que a data será postergada, mas que provavelmente ela não será. Falou 

que o Parlamento vem criando musculatura, prova disso é a participação dos 

vereadores nessa manhã. 

Disse que a ideia não é ser oposição ou situação, mas que é necessário que os 

vereadores conversem com os prefeitos sobre essa nova taxa e de que forma ela 

impactará a todos.  Lembrou que a preocupação do Presidente Lorival sobre novas 

manifestações na Câmara é pertinente e que a população vai rejeitar de todas as 

formas essa taxa. 

Pediu que os vereadores saiam da situação de conforto para reivindicarem essa 

mudança. Disse que o  Parlamento está apenas antecipando essa situação, para que lá 

na frente, não ocorram situações desagradáveis.  

Destacou que o Parlamento está fazendo valer a voz que vem das ruas e que estão no 

caminho certo. Reiterou que o prazo é emblemático, o foco estará nos vereadores e 

que não se trata de tomar posição contrária ao Executivo, mas sim fazer valer a 

vontade popular, por isso, extrapola qualquer base ou oposição.  

Disse que até junho se via um comportamento dos vereadores no Parlamento, muitos 

não participavam das reuniões, mas que agora é diferente, que é uma nova dinâmica e 

que está muito feliz em fazer parte dessa história.  

Antes de passar para a Fase do Expediente, Presidente Lorival pediu que as datas dos 

eventos passados pelo Vereador Paulão fossem transmitidos para os demais 

vereadores. Também anunciou que a próxima reunião do Parlamento será no dia 6 de 

dezembro na cidade de Vinhedo, para discutir a questão do resíduo sólido, que será 

responsabilidade dos municípios a partir de 2014. 

Informou que no dia 28 de novembro, também na Câmara de Vinhedo, haverá reunião 

da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Transporte Ferroviário de Passageiros nas 

Regiões de Campinas e Jundiaí, a partir das 19h, e que todos estão convidados. 

Dando início a fase do “Expediente”, colocou em votação o item nº 1 da pauta, 

Discussão e Votação da Ata da Reunião Anterior. Sem ninguém querendo discuti-la foi 

aprovada com unanimidade.  
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Passou para o item nº 2 -  Moção de Apelo aos Senadores do Estado de São Paulo para 

aprovação da PEC nº 438 que dispõe sobre o Trabalho Escravo, de autoria da 

presidência.   Presidente Lorival justificou, destacando que, infelizmente, ainda há 

casos na região e no Estado e que, apesar disso, a PEC se encontra paralisada no 

Senado e por isso ela deve ser votada com urgência.   

Como mais ninguém quis discuti-lo, o item nº 2 foi colocado em votação, sendo 

aprovado com unanimidade.  

Em seguida foi colocado em votação o item nº3  - Ofício a ser encaminhado às 

Câmaras, também de autoria da Presidência, recomendando a extinção do voto 

secreto em todas as casas legislativas da região. O Presidente Lorival informou que a 

imprensa regional recentemente noticiou que ainda há câmaras na RMC que ainda 

tem o voto secreto para algumas circunstâncias. 

Em sua justificativa, Lorival disse se tratar de um retrocesso, que as discussões devem 

ser transparentes e que somente com o voto aberto há democracia. Citou o exemplo 

da cidade de Valinhos que desde 2004 derrubou o voto secreto. Destacou que esta é a 

única forma de avançar na democracia.  

Não havendo mais ninguém querendo discutir o ofício, o mesmo foi colocado em 

votação e aprovado com unanimidade.  

Passou para a ordem do dia, iniciando pelas explanações da Agência Metropolitana de 

Campinas (AGEMCAMP) por meio da Diretora Executiva, Ester Viana.  

Ester Viana assumiu a palavra, agradeceu o convite e a receptividade. Disse que a 

escolha do tema e da cidade foi muito feliz. Explicou que o Secretário Adjunto de 

Segurança, Dr. da Ponte, era para ter vindo, mas que como o tema era muito 

específico sobre videomonitoramento, designou que ela o representasse.  

Disse que o mais importante do trabalho de segurança é a integração e, que se não 

tiver um trabalho integrado entre as policias, município e estado, não é possível 

conseguir atingir o objetivo de ter uma região segura. Segundo ela, essa é a prioridade.   

Por estar pela primeira vez no Parlamento, quis explicar para os vereadores o 

funcionamento da AGEMCAMP e como se chega na execução de um projeto.  
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Explicou que a AGEMCAMP é uma autarquia do governo do estado que foi criada para 

desenvolver os projetos definidos na RMC pelo Conselho de Desenvolvimento. Este 

último, por sua vez, é composto pelos 19 prefeitos e 19 membros das secretarias do 

Estado. Disse que anualmente é eleito um presidente para esse conselho e que neste 

ano foi eleito o Sr. Milton Serafim, prefeito de Vinhedo.  

Disse que o Conselho se reúne, define e discute os projetos. A AGEMCAMP coloca 

esses projetos para funcionar por meio das câmaras temáticas. Para realizar os 

projetos há um fundo, o FUNDOCAMP, que é composto de dinheiro de município e do 

estado. O estado coloca 80% do que os municípios colocam. Isso compõe o fundo para 

desenvolver os projetos. 

Cada município participa com um valor que varia de acordo com sua população e seu 

ICMS, ou seja, o município menor paga menos, enquanto que o maior paga mais. 

Explicou que atualmente a região recebe de todos os municípios, mas antes não foi 

assim. Os municípios que não pagavam, agora fizeram acordo e estão pagando, como 

Campinas por exemplo. 

Citou que os projetos são financiados pelo fundo e que o agente financeiro é o Banco 

do Brasil. Detalhou o trâmite: o município apresenta seu projeto, se for aprovado é 

feito um contrato/convênio com o município. O município faz a obra, a AGEMCAMP 

fiscaliza e só depois de concluída é autorizado o repasse do dinheiro. Ester reforçou 

que não é passado nenhum montante antes da realização. 

Disse que a AGEMCAMP tem priorizado a área de segurança, defesa civil, cultura e 

saúde, sendo este último, o que mais recebeu investimentos.  

Especificamente sobre a segurança, Ester falou que o projeto de videomonitoramento 

foi definido pela câmara temática de segurança há dois anos.  Disse que foi iniciado a 

partir do repasse de R$ 600 mil para serem utilizados na infraestrutura dos municípios: 

poste, fibra óptica, câmera e carro. 

Lembrou que alguns municípios priorizaram essa questão e caminharam com o projeto 

por meio de verba própria e que por isso, estão mais adiantados.  
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Ester Viana disse que outros municípios estão trabalhando apenas com o dinheiro 

disponibilizado pelo Fundocamp e que por isso ainda não conseguiram terminar esse 

projeto.  

Ela anunciou também que o Conselho definiu que este ano será investido mais 

recursos para que a região avance neste projeto, então, além dos R$ 600 mil, será 

disponibilizado outro repasse para que as cidades possam fazer a aquisição do 

software e interligar os sistemas.  

Mostrou a situação em cada um dos municípios. Segundo ela, há 18 municípios que 

encaminharam projetos para videomonitoramento, restando apenas Paulínia.  Destes 

18, 14 foram aprovados e 4 estão em análise.  

11 estão em execução na parte de infraestrutura e 3 encerrados:  Indaiatuba, 

Jaguariúna e Nova Odessa. Deste total, já estão interligados os municípios de Itatiba, 

Vinhedo e Indaiatuba e Monte Mor. 

Sobre a quantidade de câmeras previstas na região, Ester Viana disse que atualmente 

são 348, mas que a meta é 1.000 câmeras nas entradas e saídas das cidades.  

Finalizou dizendo que a meta da AGEMCAMP é que os municípios mantenham-se 

integrados e que compartilhem as informações para viabilizar a segurança na RMC.  

Passou a palavra ao secretário de Defesa e Cidadania de Indaiatuba, Alexandre Guedes 

Pinto, que agradeceu nominalmente as autoridades presentes.   

Alexandre Guedes Pinto contou um pouco da luta travada pela administração 

municipal de Indaiatuba que de 2001 a 2008, viu seus índices de roubo e furtos de 

veículos crescerem 200%. Disse que desde então a segurança passou a ser o principal 

problema do município e uma das principais metas do prefeito.  

Diante desse desafio,  a Prefeitura de Indaiatuba adotou uma série de ações que une 

serviço de inteligência, tecnologia e treinamento de profissionais para criar um dos 

modelos de monitoramento mais bem capacitados da região. 

Segundo Alexandre, a cidade é cercada por câmeras de monitoramento 24h, que 

mostram em tempo real e em alta definição, todas as principais avenidas da cidade, 

além de pontos específicos como o Parque Ecológico e o Centro da cidade. Deu 

exemplos concretos do sistema em funcionamento e de algumas apreensões 

realizadas.  
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Falou sobre o centro de atendimento, o COI (Centro de Operações e Inteligência)que  

monitora e integra as informações, que podem ser integradas a todas as cidades da 

Região Metropolitana de Campinas que estão aderindo ao projeto, através da 

AGEMCAMP. 

Lembrou que o sucesso da luta em favor da segurança pública se chama integração. O 

secretário ainda falou sobre o Grupo de Apoio Preventivo (GAP), o Grupo de 

Operações com Cães (GOC), GPS, Rádio Digital, Câmeras e softwares de 

monitoramento de placas. 

Explicou o funcionamento do Geofone, sistema que localiza, através do telefone 153, a 

área em que está acontecendo a ocorrência, a foto da residência, o número do 

telefone de quem está realizando a chamada e o endereço.  

Destacou que com um click, é possível outras ações, como visualizar o imóvel de onde 

está partindo a chamada, o quarteirão, evitar trotes, avisar vizinhos e dar suporte para 

a chegada da viatura no local.  

Alexandre falou ainda sobre a Central Regional de Inteligência e Monitoramento 

(CRIM), sobre a integração entre municípios, Guardas Municipais, Polícia Militar e Civil, 

e mostrou como veículos roubados em cidades como Vinhedo, Louveira ou Jundiaí, 

acabaram sendo abordados em cidades que contam com esse tipo de monitoramento.  

Também colocou o COI à disposição de todas as autoridades da RMC que desejam 

conhecer o sistema e falou sobre o projeto ‘Câmera Cidadã’, em que qualquer 

cidadãos pode cadastrar sua câmera --instalada em residências, indústrias ou 

comércios -- e se unir às câmeras públicas na luta contra o crime e garantir a segurança 

de todos os cidadãos. 

Finalizada sua apresentação, o Presidente Lorival abriu o espaço para perguntas dos 

vereadores. 

Em seguida, Anésio de Campos, Diretor de Meio Ambiente da UVESP,  fez o convite aos 

vereadores para participarem no dia 30 e 31/10 no Teatro Brasil Kirim no Shopping 

Iguatemi, do III Seminário de Meio Ambiente da RMC, com a presença do governador 

Geraldo Alckmin.  

Após esse convite, o Presidente Lorival, agradeceu a presença de todos no evento e a 

acolhida na Câmara de Indaiatuba. Nada havendo mais a tratar o presidente Lorival 

deu por encerrada a presente reunião convidando a todos para participarem da 

próxima reunião a ser realizada na Câmara de Vinhedo no próximo dia 6 de dezembro 

em horário regimental. *************************************************** 
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Indaiatuba,  25 de outubro de 2013. 
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