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RESUMO DOS DEBATES COM CANDIDATOS A PREFEITO  

Vitório Bando - dia 30 de Agosto 

   

APRESENTAÇÃO: 

 Casado há 25 anos, pai de três filhos, Vitório Bando tem uma história 
parecida com a de muitos itatibenses. Começou a trabalhar cedo, 
aprendeu muito com o pai e hoje é um empreendedor reconhecido na 
cidade. 
Nos últimos 8 anos, Vitório dedicou-se plenamente à vida pública.  

           Foi o vereador que  mais trouxe verbas para a cidade: R$ 3,5 milhões 
  
 
CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

 Estudará a proposta. Informou que fará profunda reestruturação 
administrativa da Prefeitura. 

  
 
EMPREENDIMENTOS 

 Deverão respeitar as leis ambientais. 
  
 
CONSELHOS 

 Pretende ouvi-los e promover a participação de representantes da  
Sociedade Civil como seus presidentes. 

  
 
SABESP 

 Exigira o combinado em contrato, propondo alterações quando de 
interesse público. 

 Fará acompanhamento das metas, não somente nas épocas de revisão 
contratual. 

  
 
CONSCIENCIA AMBIENTAL  

 Pretende promovê-la, criando eventos e estimulando parceria com a 
JAPPA e outras instituições sócio ambientais, além de estimular a 
formação de multiplicadores. 

  
 
FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

 Pretende que seja feita ao longo das obras pelos fiscais das secretarias 
de planejamento e meio ambiente e com o CONDEMA e com a 
colaboração da JAPPA e Associação de Engenheiros, por exemplo. 
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TRANSPARÊNCIA 

 Afirmou que toda denúncia ou reclamação terá “feedback pró-ativo”. 
   
  
ISO 14.001 - NA PREFEITURA 

 Afirma ser possível embora o custo possa ser impeditivo, mas poderá 
iniciar o processo com treinamento e conscientização, atendimento a 
legislação ambiental, implantação procedimentos internos para otimizar 
o atendimento à população e otimizar os trabalhos dos técnicos. 

  
 
ATERRO SANITÁRIO 

 Desconhecia a solução conjunta assinada com Morungaba e outros 
Municípios. Acredita que a remessa destes resíduos para Paulínia seja 
uma boa solução. 

  
ECOPONTOS 

 Tem que fazê-los funcionar. 
  
 
 LOGISTICA REVERSA  

 É favorável ao apoio da rede industrial e comercial no envolvimento e 
solução para logística reversa de lâmpadas, óleo, tinta, isopor e outros 
materiais problemáticos. 

  
 
ATUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DA GUARDA AMBIENTAL 

 Pensa que mesmo onde e quando esses não possam autuar ou multar, 
devem atuar de forma a formular denúncias e colher as provas 
disponíveis.  

           Atuação na área urbana e rural. 
           Será aberto processo documentado para as ações da guarda. 
  
 
RIOS DE ITATIBA 

 Afirma que temos de preservá-los e incentivar a preservação de rios e 
nascentes na zona rural. 

  
 
PRODUTORES DE AGUA 

 Apóia a idéias e deverá exercer mais cobrança inclusive de contra 
partidas, devendo inclusive estudar um programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais, que poderá ser através de melhorias nas estradas 
vicinais e até a própria criação da Patrulha Rural.  
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PARQUES LINEARES COMO ZONA DE ALAGAMENTO 

 Tema implica em desapropriações e possivelmente não existam 
recursos para isto, mas respeitará áreas de APP e margens de rio 
evitando, por exemplo, a abertura de marginais. 

  
ÁREAS URBANAS DEGRADADAS 

 Exigirá sua recuperação, estudando cada caso em particular. 
  
  
 CANALIZAÇÕES E CONFINAMENTO DOS RIOS 

 É contrário a estas técnicas, por desfavorecer a recuperação da 
qualidade hídrica. 

  
 
ARBORIZAÇÃO URBANA 

 Estimular parceria com CPFL. Requalificar espécies utilizadas para 
substituir árvores que venham a ser suprimidas por motivos técnicos. 

  
 
IPTU ECOLOGICO 

 Estimulará sua divulgação e uso por parte dos cidadãos, de forma que o 
crescimento de obras não seja apenas um "inchaço" antiecológico. 

  
 
PARQUES DA CIDADE 
Pretende recuperar os que existem - Ferraz Costa e Luiz Latorre, assim como 
Prédios Públicos, antes de iniciar novas construções. 


