
Juntos por ArArAquArA

“O vereadOr BOi tem O seu tra-
BalhO recOnhecidO, principalmente, 
pela pOpulaçãO, que cOnfiOu O seu 
vOtO a ele e hOje acOmpanha O re-
sultadO de seu traBalhO. paraBéns 
BOi .”
DIMAS RAMALHO - DeputADO 
feDeRAL. 

“O vereadOr BOi é um pOlíticO de-
terminadO e muitO atuante e pOr 
issO, está sempre aqui, na prefei-
tura cOBrandO e participandO de 
prOjetOs e ações sOciais. paraBéns 
BOi pelO seu traBalhO.”
 MARCELO BARBIERI - pRe-
feItO De ARARAquARA   

“O BOi é um hOmem hOnestO pelO qual 
tenhO grande admiraçãO e respeitO. 
acOmpanhO O  traBalhO dO BOi  de per-
tO e, pOr issO, sei que O seu dia é dedicadO 
a seus eleitOres. 
é issO aí BOi. vamOs em frente. 
paraBéns  !!”
eDINHO SILVA - pReSIDeNte eStA-
DuAL DO pt. 



Desde que nasci moro em Araraquara. Aprendi aqui muitas coisas, principal-
mente, a importância de valores como: família, amigos, religião, respeito, 
caráter e honestidade, sentimentos que com ajuda da comunidade só se 

fortaleceram. 
  Lembro quando disputei, pela primeira vez, uma eleição para vereador. Apenas 
com a colaboração dos amigos fiz 832 votos e fui eleito suplente pelo antigo PL. Na 
eleição seguinte, esses mesmos amigos pediram mais um voto para mais uma pes-
soa conhecida e fui eleito suplente com 2.194 votos. Na última eleição a corrente 
de amigos aumentou e finalmente consegui ser o segundo vereador mais votado 
com 3.544 votos. Esse foi um momento de grande emoção e de grande respon-
sabilidade, pois agora chegou a minha vez de responder com trabalho o voto de 

confiança que cada um de vocês me proporcionou. 
  Cresci brincando nas ruas do bairro do Jardim América e nos bairros vizinhos, por 
isso, sei das necessidades de cada comunidade. Participei ativamente da reforma 
do Parque Pinheirinho; da negociação do Campo de Futebol do Palmeirinha e do 
Estrela; da municipalização do campo da Atlética Ferroviária; briguei por uma di-
retoria mais atuante da L.A.F.; participei da construção dos vestiários do Campo 
do São Paulinho; ajudei na procura por patrocinadores para o futebol feminino e 
consegui uma casa para abrigar as jogadoras. Tenho trabalhado para melhorar as 

condições e aumentar o número de escolinhas de esporte. 
  Todos nós queremos uma Morada do Sol sempre melhor. Como vereador e com o 
apoio do Prefeito de nossa cidade, consegui: transporte intermunicipal para os estu-
dantes, inclusive para municípios que possuem a Fatec; transformar uma casa abando-
nada em um PSF, no Jardim Biagioni; a renovação do contrato com a Cutrale do pro-
grama ‘Suco de Laranja na Escola’; atendendo a reivindicações da população elaborei e 

apresentei vários Projetos de Lei, os quais foram aprovados e já estão em vigor.
  Mas ainda não basta. Tenho mais o que agradecer aos meus eleitores com realiza-
ções para a comunidade, como o projeto piloto de um novo Terminal de Integração, 
que ligará os Bairros vizinhos, sem a necessidade de passar pelo centro da cidade, 

cuja proposta já está em estudo.
  Trabalhar pela comunidade exige muito e para que nossos sonhos se concretizem 
é necessário contarmos com a participação de todos para modificarmos Araraquara 

com o olhar do povo.

  
Obrigado,
   Boi CABeleireiro. 

oBrigAdo pelo Voto de ConfiAnçA



Você pediu ...

O vereador Aluisio Braz, depois de 
receber várias reclamações de mo-

radores do Biagioni, encaminhou ao pre-
feito Marcelo Barbieri indicação suge-
rindo a implantação de uma unidade do 
Posto de Saúde da Família (PSF) no Cen-
tro do Conjunto Habitacional “Manoel 
Rodrigues”, no Jardim Biagioni, área 
abandona. O prefeito solicitou ao governo 
do estado o recurso necessário para a im-
plantação do PSF no local e foi atendido.

Construção de PSF em área abandonada no Biagioni

O vereador Aluisio Braz 
(PMDB / Boi), logo que foi 

eleito, recebeu várias denúncias 
e constatou que algumas enti-
dades usavam nomes e endereços 
fictícios para conseguir mais ces-
tas básicas, impedindo, de certa 
forma, a distribuição de cestas 
para famílias que estavam na fila 
e necessitavam de ajuda. Com o 
novo recadastramento, realizado 
pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social e com as visitas 
regulares às famílias cadastradas, 
hoje, a distribuição é mais justa.

Cestas Básicas: uma 
distribuição mais justa

Mão única na frente das escolas - Boi 
explica que, a implantação de mão única nas Ruas e 

Avenidas de frente aos grupos escolares é uma reivindicação da 
população. A primeira 
Rua transformada em 
mão única foi a Bene-
dito Flório, acesso à es-
cola estadual Professor 
“Geraldo Honorato Azzi 
Sachs”, Vila Freitas.
Sugestão do parlamentar 

Depois de uma reunião na Secretaria de Esporte 
de Araraquara, com a presença de quase a to-
talidade dos presidentes dos clubes amadores da 
cidade, os quais compõem a Liga Araraquarense 
de Futebol (L.A.F.), a diretoria foi destituída e já 
foi criada uma nova. “Hoje nos Campeonatos os 
atletas e os árbitros são mais respeitados e tudo 
está mais organizado”, afirma Boi.   

Boi muda diretoria da L.A.F



reCuperAção do CluBe pAlmeirinhAs

Para recuperar o Palmeiras Esporte Clube, um 
importante e tradicional clube de Araraqua-

ra, o vereador Aluisio Braz, não só apoiou a de-
cisão do prefeito, como participou de todas as 
etapas das negociações, que resultaram na aqui-
sição da área pelo municípo. Articulou para con-
seguir a reforma do Estádio visando seu uso, 
principalmente, por escolinhas e categorias me-
nores da Liga de Araraquara. Com a venda do 
campo, a direitoria conseguiu o dinheiro necessá-
rio para a reforma da sede de campo do Palmei-
rinhas e está em estudo o projeto que deverá recuperar o campo de futebol do mesmo.

E em agosto de 2009 foram inaugurados os 
vestiários do Campo do São Paulinho, no 

Jardim América. Para o vereador Boi, a cons-
trução dos vestiários representa o começo da 
realização de um sonho, que se completará com 
a reforma do campo e a construção de uma pe-
quena arquibancada. “O anúncio das obras foi 

um momento muito importante para os morado-
res da região. A inauguração dos vestiários e a 
homenagem ao Odair Pereira, uma liderança es-
portiva e morador do bairro, foi a concretização 
de um sonho da comunidade, o qual busquei des-
de o primeiro dia de meu mandato”, explica Boi.

Vestiário do CAmpo são pAulinho: 
Começo de um sonho

Como ex-jogador da Associação 
Atlética Ferroviária, Aluisio Braz 

foi o principal responsável pela mu-
nicipalização da Atlética Ferroviária, 
que já estava abandonada. Em ação 
conjunta com a Prefeitura o gramado 
foi todo reformado e está sendo usado 
em campeonatos e outras realizações. 
  “É a primeira grande recuperação que 
o campo recebe desde sua fundação há 
67 anos. Hoje, todas as categorias de 
futebol amador disputam os campeo-
natos da Liga  no local”, afirma Boi.

AtlétiCA ferroViáriA: umA

grAnde VitóriA



EquotErapia no pinhEirinho:
trABAlhAmos por melhoriAs e AmpliAção  

Em Araraquara a Equoterapia atendia 
apenas 10 pessoas, devido às limi-

tações financeiras. Os vereadores Alui-
sio Braz (PMDB) e Dr. Lapena (PV) ti-
veram algumas idéias para mudar isso, 
como: a criação e veiculação de um ví-
deo para sensibilizar o prefeito, empresá-
rios e pessoas físicas no sentido de am-
pliar o programa para atender a demanda 
de Araraquara. Shows beneficententes,

como o da dupla sertaneja Pedro e Bino também foram reali-
zados. Com a mobilização dos vereadores, a Prefeitura conse-
guiu ampliar para mais 
10 alunos, neste ano.
A Equoterapia é um 
método terapêutico e 
educacional, que utiliza 
o cavalo no tratamento 
de crianças e adoles-
centes portadores de 
necessidades especiais. 

Transporte intermunicipal para estudantes

Muita luta, mas 
Suco de Laranja 
na Merenda Es-
colar continua

Há um ano, o vereador Boi 
sugeriu ao prefeito Marce-

lo Barbieri, a criação da Lei nº 
6.964/09, que pro-
põe o auxilio finan-
ceiro para o trans-
porte de alunos que 
estudam fora do 
município. A Lei, 
aprovada em ple-
nário pelos parlamentares, ficou 
conhecida como Lei da Fatec, 
pois atende, principalmente, es-

tudantes que viajam, diaria-
mente, para a Faculdade de 
Tecnologia de Taquaritinga, 

São Carlos e Ma-
tão, além de outros 
municípios locali-
zados dentro da dis-
tância máxima de 
80 km, como pre-
vê a Lei. O projeto 

é de autoria do executivo, 
por se tratar de proposta que 
gera custos ao município. 

Como membro 
do Conselho 

de Alimentação 
do Município, o 
vereador Aluisio 
Braz lutou e, como 
resultado, partici-
pou da assinatura 
e do processo de 
renovação do con-
trato com a indús-
tria Cutrale, que 
tem como objetivo 
manter nas es-
colas municipais 
de Araraquara o 
Programa Suco de 
Laranja na Meren-
da Escolar. 

Desconto de 
até 50% no 

trasporte inter-
municipal para 

estudantes 



Boi quer populAção   
             de VoltA Ao pinheirinho

 Com o intuito de oferecer  mais 
entretenimento e Lazer, o vereador 
Aluisio Braz encaminhou ofícios ao 
prefeito Marcelo Barbieri solicitando 
mudanças no Parque Ecológico Pinhei-
rinho, através do programa chamado 
pelo parlamentar de “Projeto Verão”. 
  Parte das reivindicações  já foi co-
locada em prática como: a remoção 
da areia da praia e substituição por 

outra; a pintura

das mesas das dependências; ressaltan-
do a possibilidade de conseguir, através 
de parcerias com empresas da cidade, a 
confecção de guarda-sóis para as me-
sas; e o conserto dos chuveiros para os 
banhistas. Quanto aos pedalinhos, ape-
nas dois foram consertados, assim, a 

reivindicação continua. 
 Já foram construidos e inaugurados  
cinco campos de futebol, dois para ca-

tegorias menores. 

 Acertou que as inscrições das 
carteirinhas para a utilização das pis-
cinas no Parque se realizem no local. 
Além da possibilidade de inclusão de 
um médico para a realização de exa-
mes e de salva-vidas para proporcionar 
mais segurança aos frequentadores. 

  O vereador alerta, ainda, sobre a im-
portância de reativar os tanques de 
pesca do parque, do som ambiente e 
da realização de shows nos fins-de-

semana no palco da praia. 
  Para o vereador, o projeto na verda-
de, é da população do município.  “O 
projeto é uma reivindicação dos ara-
raquarenses que, além de enxergarem 
no espaço uma grande área de lazer, 
também vêem o local como mais uma 
opção para o crescimento do turismo 
na cidade, colaborando com o de-
senvolvimento da economia lo-

cal”, finaliza. 



O vereador Boi apresentou o Projeto de 
Lei, que tem por objetivo obrigar os 

proprietários de imóveis fechados, a mantê-
los limpos e devidamente cercados. Porém, a 
proposta está em fase de estudo, ao contrário 
do que já ocorre na capital do Estado, em São 
Paulo, que teve uma Lei semelhante aprova-
da recentemente. Mesmo assim, Boi conse-
guiu através de sugestão, a implantação do 
programa “Combata à dengue e respeite seu 
vizinho”, a permissão para a limpeza da casa 
abandonada há 10 anos, no Jardim América. 
Boi explica, ainda, que estuda a possibilida-

Com o objetivo de facili-
tar o acesso dos usuários 

de coletivos aos bairros da 
região, o vereador Boi apre-
sentou ao prefeito Marcelo 
Barbieri uma nova proposta 
de integração; a implantação 
de Terminais de Integração 
nos Bairros. Todas as viagens 
devem começar e terminar no 
mesmo ponto e a transferên-
cia de uma linha para outra, 
no horário estabelecido de 

“Sem a correta sinalização e sem 
fiscalização as caçambas repre-
sentam um constate perigo aos 
motoristas e aos pedestres.” (Boi)

Algumas empresas que 
trabalham com a lo-

cação de caçambas em 
Araraquara de forma ir-
regular colocam em risco a 
população. Não possuem, 
na maioria das vezes, faixas 
e pintura refletoras e costu-
mam permanecer no local 
por um período maior do 
que o permitido por lei, ou 
seja, mais de cinco dias. Para 
reduzir o perigo, o vereador 
Boi apresentou um Projeto de 
Lei com algumas propostas, 
entre elas, a criação de um 
disque denúncia para melhor 
fiscalizar e não prejudicar 
as empresas que trabalham 
dentro da lei.

NOVOS teRMINAIS De INtegRAçãO CAçAMbAS: 
pOpuLAçãO eM RISCO

O vereador Boi votou e 
construiu, junto com 

o prefeito, vários projetos 
de valorização do serviço 
público, entre eles, a cor-
reção do antigo Plano de Car-
gos Carreiras e Vencimentos 

uma hora, não exigirá o paga-
mento de uma nova passa-
gem, assim, não sendo mais 
necessário o deslocamento 
a pé até os bairros nos arre-
dores. A proposta é criar uma 
estrutura, com banheiros, ca-
tracas, funcionários, através 
de verbas arrecadadas com 
patrocinadores e propagan-
das exibidas em ônibus urba-
nos da própria CTA. O pro-
jeto já está  em andamento.

(PCCV).  Hoje, o vereador 
faz parte da comissão do 
novo PCCV e participou, 
ativamente, das negociações 
que resultaram no fim da 
greve dos servidores munici-
pais de Araraquara.

fIM DA gReVe DOS SeRVIDOReS: bOI pARtICIpOu 
AtIVAMeNte 

de da criação de um Projeto de Lei visado à 
emissão de multa equivalente ao dobro do Im-
posto Predial Territorial e Urbano - IPTU, do 
imóvel, com possibilidade de aumento do va-
lor a cada ano, caso o proprietário insista em 
manter o local sem os necessários cuidados.

CASAS AbANDONAS: 
pROjetO eStá eM eStuDO e CASA NãO é MAIS pRObLeMA



Boi brigou e impediu o fim do fute-
bol feminino em Araraquara. Con-

seguiu uma casa para moradia das atle-
tas, alimentação, assistência médica 
e de fisioterapia, autorização para ex-
ploração de publicidade nos campos, 

enfim, tudo para incentivar nossas me-
ninas, que já são motivo de orgulho. 
 “Hoje, já temos  jogadoras de Araraquara 
de grande expressão nacional, que fazem 
parte da Seleção Brasileira,” relata Boi. 

Depois de 8 anos, o Cam-
peonato Interbairros  de Fu-

tebol volta reestruturado com o 
apoio e participação da Prefeitura 
e empresários de Araraquara, que 
se responsabilizaram pelos uni-

Através de reivindicações levadas ao co-
nhecimento do prefeito e com o apoio do 

secretário de Esporte, Jair Martinelli, o verea-
dor Boi conseguiu que os clubes amadores de 
Araraquara não paguem mais taxas de arbitra-

gem dos jogos. A iniciativa começou a valer 
no começo deste ano em todas as categorias. 
 No passado, as equipes participantes dos 
vários torneios e campeonatos promovidos 
pela Liga Araraquarense de Futebol cus-
teavam as despesas com arbitragem. Gra-
ças ao vereador Boi, hoje, são pagas pela 
Pasta que assumiu essa responsabilidade.  
 .

Interbairros depois de 8 anos
formes e premiações. O vereador 
Boi participou de todas as etapas 
ativamente para que o Interbair-
ros fosse realizado com organi-
zação e promovesse a integração 
social. “Foi emocionante ver os 

jogos serem transmitido pela TV, 
rádio e jornais de Araraquara e re-
gião. Conseguimos parceiros im-
portantes para reativar o projeto 
que promove a integração social 
de todos os bairros”, explica Boi

Boi impede o fim do futeBol 
feminino em ArArAquArA

tAxA de ArBitrAgem é 
zerAdA por Boi



ACessiBilidAde

Dispõe sobre a obrigato-
riedade do rebaixamento 

de calçadas para a promoção 
da acessibilidade às pessoas 
portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. Trote Solidário 

O vereador Aluisio Braz 
conseguiu a aprovação, 

por unanimidade, do Projeto 
de Lei que proíbe o trote tradi-
cional em Araraquara, o qual 

Preservativos gratis 
em motéis 

O vereador Aluisio Braz 
realizou algumas alte-

rações na Lei n 5.866/95 de 
autoria da vereadora Helenita 
Turci, que obriga motéis a for-
necerem preservativos gratui-
tamente e obteve aprovação. 
Hoje, os estabelecimentos são 
obrigados a disponibilizar, no 
mínimo, dois preservativos 
masculinos e/ou dois femini-
nos. Além disso, foi incluída 
na Lei a obrigatoriedade da 
fixação de cartazes em todos 
os quartos dos motéis, hotéis 
e similares com a seguinte 
orientação: “Este estabeleci-
mento fornece gratuitamente 
preservativos distribuídos 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, em combate às doen-
ças sexualmente transmis-
síveis”.

CAlendário

 noVemBro é mês dA 
ConsCiênCiA negrA

Atendendo a solicitação da 
Associação Cultural Afrode-

scendentes dos Amigos de Ara-
raquara e Região (ACAAAR),  
Boi criou o Projeto de Lei que in-
clui no calendário Oficial do Mu-
nicípio as seguintes atividades – 
“Samba da Vela”, “Segunda sem 
Lei”, “Quarta Nobre”, Encontro 
“Zumbi dos Palmares”, Copa 
“Zumbi dos Palmares” e a meia 
“Maratona Armando Clemente”.

- 

 CArros Antigos

O Projeto propõe que seja 
incluído, no Calendário 

Oficial do Município o Encon-
tro Regional de Carros Antigos, 
os “Intocáveis”, a ser comemo-
rado no mês de julho. 

proiBir pAnfletAgem em 
semáforos

  

Propõe a proibição, em 
cruzamentos e semáforos 

de Araraquara, da realização 
de panfletagem, comercia-
lização de produtos, apresen-
tações artísticas ou qualquer 
outra manifestação que venha 
atrapalhar o trânsito. 
 Apenas ações beneficentes 
poderão ser realizadas, porém 
com o apoio do Executivo.
 A Lei exige também que pro-
prietários de empresas, que 
desenvolvem trabalhos de 
panfletagem, identifiquem 
seus funcionários com jalecos 
e crachás.

será substituído pelo solidário. 
Segundo o vereador o tradi-
cional pode colocar o calouro 
em situações degradantes.

 A  nova Lei proíbe também 
os pedágios em vias públicas.Bairro São Rafael- primeiro 

com guias rebaixadas 



Obrigado Prefeito é uma 
frase que digo pratica-

mente quase todos os dias, 
depois que fui eleito ve-
reador.

 Todo Projeto de Lei apre-
sentado e aprovado, por 

nós vereadores, só se torna 

Lei com a aprovação do Pre-
feito. Várias reivindicações 
da comunidade como: asfal-
to, novas sinalizações, novos 
postos de saúde, a reforma 
do Palmeirinha e do Estrela,  
internet gratuita, câmaras de 
segurança, sistema Sesi de 

Ensino nas escolas públicas 
municipais, enfim, uma série 
de benefícios, só são pos-
síveis com o envolvimento e 
aprovação de nosso Prefeito, 
com o qual sempre pude 
contar.  

Por isso, mais uma vez, 

O vereador Boi defendeu e articulou para que os ve-
readores votassem favorável à aquisição, pelo municí-
pio, do Clube Estrela, que estava preste a ser leiloado. 

  Com a aqui-
sição, a Se-
cretaria Mu-
nic ipal de 
Esportes po-
derá  construir 
um ginásio de 
esportes e es-
paço para ma-
lha  e bocha.

As lombadas 
são mais uma 
das solicita-
ções do ve-
reador Boi. 
 O municí-

pio irá construir, aproximadamente, 80 no-
vas lombadas na cidade. Entre elas, quatro 
lombadas nas proximidades da EMEF Caic 
“Ricardo Caramurú Castro Monteiro”, do 
Vale do Sol, as quais já foram instaladas.

O verea-
dor Alui-
sio Braz, 
solicitou 
ao Pre-
f e i t o , 
Ma rce l o 
Barb ie r i 

a implantação de novas sinalizações no 
trânsito em bairros, uma delas é no Par-
que Gramado, que foi atendida.

Está em estudo a implantação 
de galerias pluviais para o es-
coamento da água na rotária 

do Paque São Paulo, local de 
grande fluxo de veículos. 

Estrela Futebol Clube

obrigado prEfEito

ObrigadO PrefeitO!!!

ROtAtóRIA

SINALIzAçãO LOMbADAS


