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RESUMO DO DEBATE 

COM CANDIDATO A PREFEITO EM 01/09/2016 

 

 

 JOSÉ ANTONIO PARISOTTO  

José Antonio Parisotto tem 60 anos, é casado com a enfermeira Flávia Manzano Parisotto e o casal tem 

4 filhos e 3 netos. Formado em medicina, com especialização em cirurgia e clínica geral e pós graduação 

em gestão de saúde pública, trabalha em Itatiba há 36 anos atuando na Rede Municipal de Saúde – no 

SUS, na Santa Casa de Misericórdia e também no seu consultório. Na Santa Casa já ocupou diversos 
cargos de direção. Foi Diretor de Saúde na Secretaria Municipal e presidente da APAE (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Itatiba). 

 

COMPATIBILIZAÇÃO DE CRESCIMENTO COM MEIO-AMBIENTE. 

Sustentabilidade é princípio básico de seu partido a REDE. O Candidato questiona a ganância imobiliária 

e a enquadrará de forma a garantir que crescimento não se confunda com inchaço. Itatiba tem que "puxar 

o freio de mão", pois já ultrapassou o razoável número de empreendimentos imobiliários admissíveis.  

 

CRIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONSELHOS 

Afirma que mais importante que criar Secretarias, é ter vontade política para enfrentar o tema ambiental, 

e que os Conselhos deveriam ser suficientes e fazer mais do que a lei manda - COMPROMETE-SE a 
fazer que os presidentes de Conselhos sejam da Sociedade Civil e conferir poder de veto a certo número 

de conselheiros, por exemplo 2, para desmontar a hegemonia dos votos dos representantes do Poder 

Público. 

 

SABESP 

A responsabilidade pelos serviços antes de ser das concessionárias é do concedente: o Município. Seu 

compromisso é com o povo e não com as concessionárias de nenhum serviço, de saneamento a transporte, 

os quais serão cobrados de tudo o que for contratado. 

 

CONSCIENCIA AMBIENTAL  

COMPROMETE-SE a realizar pesquisa periódica de grau de consciência ambiental da população e sua 
evolução mediante a aplicação de ações dirigidas para sua evolução tanto em especial das crianças quanto 

de adultos.  

 

FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

Atualmente a PMI tem 6 fiscais com 5 lotados em funções internas e apenas 1 na rua. Aumentará o 

número de fiscais e eliminará a prática de tornar as multas instrumentos de legalização de obras feitas. 

 

TRANSPARÊNCIA 

Apresentou o programa do seu partido REDE, que tem como compromisso fundamental o exercício da 

transparência e que existe bem antes de ter sido questionado em sabatina.  

 

ISO 14001 - NA PREFEITURA 
É totalmente favorável e em sua administração será item da maior ênfase, que se não implantar a norma 

ISO, fará tudo o que puder nessa direção. 

 

ATERRO SANITÁRIO 

Não tem dúvida de que soluções partilhadas são mais viáveis, baratas e eficientes. Fará estudo sobre a 

questão do Aterro que tem situação insatisfatória há anos, para encaminhar solução sustentável. 

 

ECOPONTOS 

Afirmou que por ora os Ecopontos tem se reduzido a "cercadinhos". Buscará solução imediata por meio 

da montagem de plano de ação, que sem agressão ao entorno tome ações para educar, fiscalizar e no 

extremo multar para fazer funcionar a coleta seletiva. 
 

LOGISTICA REVERSA  

É uma responsabilidade social e econômica, sendo também administrativa no sentido de apoiar, orientar e 

facilitar a busca de soluções para os vários tipos de descarte. 
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ATUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DA GUARDA AMBIENTAL 

Pretende redimensionar o corpo de fiscais e da Guarda Ambiental, que assim como o serviço de 

Bombeiros, não pode existir por existir, mas tem que ter efetividade. Quanto a ação na área rural, 

pretende implantar "PROTOCOLOS" de procedimento e preparar o pessoal para aplicá-los no 

enquadramento dos responsáveis pelas irregularidades ou crimes ambientais. 

 

RIOS DE ITATIBA 

Considera a questão fundamental, sobre a qual se exige responsabilidade e compromisso, assumindo que 
existindo compromisso com o meio-ambiente a água e os rios tem que ser contemplados. 

 

QUALIDADE DOS RIOS:  
Montará programa se necessário em conjunto com SABESP para avaliar o estado de cada rio e seus 

afluentes, de forma a trabalhar em sua recuperação 

 

PRODUTORES DE ÁGUA  

COMPROMETE-SE a implantar em Itatiba um programa que leve ao resgate e preservação de nascentes 

e cursos d'água em moldes semelhantes aos existentes em outras cidades. 

 

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO A AUDIENCIAS PÚBLICAS E CONSELHOS 
Afirma que estimulará esta participação através da transparência e o "feed-back", assim como oferecer 

possibilidade de a população ter conhecimento prévio do que será debatido, são seus propósito, que aliás 

é parte do programa de trabalho do seu partido. 

 

INTERAÇÃO COM   P.C.J 

Pretende aprofundá-la por meio de apresentação de projetos claros e objetivos, afinados com as áreas que 

o Consórcio se propõe atender.  

 

CANALIZAÇÕES E CONFINAMENTO DOS RIOS 

Afirma que essas técnicas estão proscritas nos países mais avançados. Que precisamos mudar nosso 

enfoque evitando fazer marginais em APPS e recuperar áreas em que isso já tenha sido feito. 
  

IPTU ECOLOGICO 

Estimulará sua divulgação e uso por parte dos cidadãos. 

 

COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE LIXO 

Oferecerá apoio e orientação que hoje faltam ao pessoal que acumula materiais e não tem onde colocá-

los. 

 

APOIO A EMPREENDEDORES NOVOS E ANTIGOS 

Pretende desenvolver programa que apoie empreendimentos fabris, comerciais e de serviço, 

especialmente os voltados à sustentabilidade como o de reciclagem de lixo eletrônico e outros, mas não só 

o que pretende atrair, mas também os que já existem. 
 

SECRETARIADO - COMPOSIÇÃO: CRITÉRIO TÉCNICO OU POLÍTICO 

Afirmou que a prioridade é o critério técnico - que o Secretário tenha competência para desenvolver o 

trabalho da Secretaria, e que isto não impede que eventualmente seja ele também um político.  Destacou 

que poderá fazer valer o trabalho da PMI de apoios como os dos Conselhos e de instituições como a USF, 

entre outras. 

 

 

 


