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SESSÃO ORDINÁRIA 27 DE AGOSTO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2019, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio
Stella Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Dando início à 25ª Sessão Ordinária, do dia 27/8
do ano de 2019. Solicito ao nobre secretário, Luis Enrique, Kiki, que proceda com a chamada
dos Srs. Vereadores, e peço, por gentileza, silêncio. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Atenção, Srs. Vereadores, para a primeira chamada desta 25ª Sessão Ordinária, realizada em
27 de agosto de 2019. Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. Sérgio Rocha? Luis Enrique, presente.
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Azuaite Martins de França. Azuaite? Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Daniel Lima.
VEREADOR DANIEL LIMA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Ditinho
Matheus. Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, 18 vereadores
presentes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo número regimental, declaro
aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e, em pé,
para todos aqueles que podem se colocar em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e
também o de São Carlos. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino de São
Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao vereador Daniel Lima que
proceda com a leitura da Bíblia. VEREADOR DANIEL LIMA: Mateus 14, de 13 a 21. "A
primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para
um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus saindo,
viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus
enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: "O
lugar é deserto, e a hora é já avançada; despede a multidão para que vão pelas aldeias e
comprem comida para si". Jesus, porém, lhes disse: "Não é mister que vão; dai-lhes vós de
comer". Então, eles lhe disseram: "Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes". E ele
disse: "Trazei-nos aqui". Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os
cinco pães e os dois peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães,
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deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e
levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5 mil
homens, além das mulheres e crianças." Amém. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Muito obrigado, nobre vereador. Solicito ao nobre vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda
com a leitura dos votos de pesar. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Relação de votos de pesar:
Manuel Cristovão de Souza, Francisco Alexandre dos Santos, Armando Travalin, Aparecida
Tereza Marchezini Sentevil, João Ellio, Elias Aparecido Demiciano, Elza Brandina Costa
Moraes, Marlene Dionysio Scaramussa, Luiz Anselmo da Costa, Joaquim Francisco das
Dores, Antonio Bogas, Elvira Pedroso da Silva, Sidia Cornetta, Waldete Scavone de Andrade,
Benedito Barnabé, Terezinha da Silva Pinho, Regina Celia de Medeiros, Maria Celsa Cunha
Deponte, Claudiana de Jesus Almeida, Edmundo Eduardo Valdes Cerda, Pedro Batista de
Oliveira, Irma Baraco dos Santos, João Stela, Julia Costa Pereira, Maria Stoppa Lavezzo,
Carlos Frederico Theotonio Rocha, Alzerino Ramiro Borges, Tagueo Ishigame, Mercedes
Trevelin Ferreira, Márcio Rodrigues dos Santos Xavier, Aparecida do Carmo Serantola,
Edena Aparecida Cezarin Cezario e Carlos Frederico Pedro Branco. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito a todos que puderem se colocar de pé, para que nós possamos
guardar um minuto em memória dos falecidos. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Está em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 13 de agosto do
ano de 2019. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Comunicar aos Srs.
Vereadores, à população também que está nos acompanhando de casa e também aqui no
nosso Plenário, que o número de proposições apresentadas pelos, Srs. Vereadores, na tarde de
hoje foram: quatro Projetos De Lei Ordinária, 39 Requerimentos, nove Indicações, oito
Moções, totalizando 60. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando-se os contrários. Então, todas elas estão aprovadas. Eu gostaria de pedir a
atenção de Vossas Excelências, por gentileza, porque é motivo de muito orgulho e de muita
honra, e para que eu possa dar sequência nesse momento, que nós vamos quebrar um
protocolo aqui, se Vossas Excelências assim acharem que devemos quebrar esse protocolo,
que trata-se, como eu disse, de muita honra e muito orgulho para nós, são-carlenses. São três
moções de congratulação. Congratulações. A primeira: "Manifesta congratulação com a
judoca Ana Paula Silva Rossi, medalhista no Pan-Americano e Sul-Americano de Veteranos
no Chile. Ana Paula Silva Rossi, ela conquistou medalhas de bronze em ambas as
competições, organizadas pela Confederação Pan-Americana. Outra... outra judoca, outro
judoca, o Sebastião Alexandre da Cunha, o Sebá. Sebá conquistou medalha de ouro no PanAmericano e prata no Sul-Americano também. E a outra judoca, Maria Maia, teve uma
brilhante participação. Maria conquistou medalhas de ouro em ambas as competições,
organizadas pela Confederação Pan-Americana de Judô. Então, gostaria de pedir permissão a
Vossas Excelências, se eu pudesse chamar aqui no nosso... aqui na frente, no nosso Plenário,
uma medalhista. Espera só um pouquinho, que eu preciso ver se Vossas Excelências
concordam que eu faça isso. Então, todos... houve permissão por todos os pares desta Casa,
que eu agradeço. Então, gostaria de chamar aqui na frente representando todos os demais
medalhistas, a Ana Paula. Ana Paula Silva Rossi, e gostaria que todos os Srs.
Vereadores...[aplausos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Todos os Srs. Vereadores,
por gentileza, que entregasse, estivessem comigo na entrega desses quadros. ORADOR NÃO
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IDENTIFICADO: Só precisa montar certinho, sabe? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Se a Ana puder ir um pouquinho para frente, a gente põe os outros vereadores [ininteligível]
para a foto aí. [falas sobrepostas]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Parabéns, Ana
Paula, leva também o nosso abraço...[aplausos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: E
os nossos cumprimentos aos demais medalhistas. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO
DE ORADORES – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos agora, então, ao
expediente falado... O vereador Leandro Guerreiro é o primeiro vereador inscrito na tarde de
hoje. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos
vereadores, plateia presente, vocês que estão nos assistindo em suas casas, ouvindo aí pelo
radinho. Infelizmente, eu tenho que vir para esta Sessão em forma de combate. Nesta Tribuna
que já passou vários... discursos inflamados, para tentar moralizar, às vezes, a atitude de um
colega vereador, de um elemento, ou por parte do Executivo também. E novamente, hoje, eu
tenho que usar a Tribuna para poder repreender colega vereador. Depois eu ainda, Serjão, sou
o errado, sou o sem-educação, o cara que não respeita, o bocudo, o que xinga. E podem
continuar falando cada vez mais, principalmente, a imprensa, aqueles que não gostam de mim.
Eu sou mesmo, sou bocudo, eu xingo, mas eu xingo, sou bocudo para defender o povo da mão
da maldita classe política. Outro dia, o Jeferson Vieira me perguntou na rádio: Como é que
você quer ser prefeito se você brigou com a categoria dos professores? Você brigou com a
categoria dos médicos, com o Sindspam, com o sindicato, que o Seu Adail está aí. Você
brigou com todo mundo, com os políticos, vereador. Como é que você quer ser prefeito? Eu
falei para ele: eu briguei com todo mundo, só não briguei com o povo, porque o povo eu
defendo. Essa foi a resposta que eu dei para o Jeferson na hora. Agora, o que não dá para
aceitar é ver os nossos colegas vereadores, vereador tem peso hoje, e eu costumo falar: não
pode deixar um 'carguinha'... um carguinho... Eu falo: Como é que pode uma pessoa deixar
um carguinho de vereador subir na cabeça? A importância de ser vereador é para defender o
povo, é para lutar pelos direitos do povo, passou disso, é vaidade política...Daniel, eu queria
que você ficasse aqui, Daniel, não sai, não, que é você que eu vou falar. Não corre, não, rapaz.
Você é um deles. Você sabe que vai apanhar e sai da sala. O que o Daniel falou? O Daniel
fez... diz que convocou o povo para arrancar um lixo de uma praça, e o povo não foi. Ele
ficou bravinho que o povo não foi ajudar ele. Mas será que o Daniel Lima queria o povo para
ele comandar o povo, para ele mandar no povo? Ele ficou bravo, ele fala assim no vídeo: "Eu
pensei que ia ter 40, 50 pessoas aqui. Só tem eu e mais dois. Oh, população, vocês não fazem
a parte de vocês, depois querem cobrar o poder público". E depois, um outro elemento que
estava com ele fala que o povo só vai nos eventos oficiais da prefeitura para comer. O povo
não é passar fome, seus inúteis! [Ininteligível]. E essa é algumas atitudes de vereadores.
Como é que pode fazer um vídeo, um vereador fazer um vídeo e falar que o povo só vai nos
eventos para comer? Isso aí é pior que me bater. Tá vendo, Adail, olha o que tem que aguentar
aqui. Eu sou só um ativista aí de fora, rapaz, é capaz de eu voar aqui para cima hoje. O cargo
segura eu. O cargo segura. Esse é o... eu vou pôr aqui. Eu vou pôr. Dimitri, quer entrar? Pode
falar, Dimitri. Fica à vontade, vereador. VEREADOR DIMITRI SEAN: Obrigado, Leandro.
Eu concordo com o que Vossa Excelência está dizendo, e é inadmissível que os vereadores,
ou melhor, alguns dos vereadores, não todos, tratem a população dessa forma. Depois que nós
nos vemos desrespeitados pela população na rua, não entendemos por quê. Qualquer cidadão
que olhar a Pauta da Câmara Municipal de hoje, vai ver que tem seis projetos dando nome
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para rua, nome para rotatória, nome para qualquer coisa. Não é isso, viu, Daniel Lima, que a
Câmara Municipal tem que fazer. Não é esse o nosso papel. E eu quero aproveitar, Leandro,
estender e falar também de outro vereador: Moises Lazarine. Ontem, tivemos uma Sessão
muito importante, julgamento das contas do ex-prefeito Paulo Altomani. Sabe o que o Moises
fez nessa reunião? Nada, porque não apareceu, não apareceu e não mandou justificativa. Nem
aquela justificativa lavada, sem graça: "Ah, eu tinha outro evento previamente agendado",
mas nem isso mandou. Isso não é função de vereador. Tomem vergonha na cara!
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Então, eu vou colocar o áudio que o Daniel Lima
fez, do vídeo, e a maneira que ele trata a população de São Carlos. Eu quero que você repita...
tudo o que você falou no vídeo, na Tribuna. E se você afirmar; população, vocês vão lá nos
eventos para comer mesmo. Vocês vão para comer picolé, pipoca. Para ajudar a catar o
lixinho da praça vocês não vão. Agora, eu vou pôr aqui, você tem a sua fala, você vai falar na
sua fala, rapaz. Aqui você vai ouvir, burguesinho. Você queria o povo lá para você mandar
no povo. O povo não tem obrigação, já paga o seu salário, seu inútil! O povo já paga o seu
salário, rapaz. Quem é você para falar que o povo só vai nos eventos, ou concordar com o seu
comparsa, que o povo vai para comer? Você acha que o povo está passando fome? O povo já
faz muito para pagar o seu salário de inútil. Politiqueiro. Eu vou falar depois, nos bastidores
ali dentro, ali. Primeiro, vamos ouvir aqui o que o Daniel Lima falou do povo. Facebook dele,
vídeo dele. Não adianta balançar a cabeça, ficar revoltado, não. Aqui é Guerreiro que está
falando. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza, nobre vereador. Por
gentileza. [exibição de vídeo]. VEREADOR DANIEL LIMA: A gente chega aqui, de manhã
para 'trampar', para fazer as coisas. Estou pensando que vou ter 30, 40, 50 pessoas aqui. Oh,
gente, estou eu, o Silvio. ... eu chego aqui está o Silvio, está o Tom. Meu, tem pouca gente,
mais ninguém. Então, você pega aqui, ó, mostrar para vocês, gente. Ó, estamos nós aqui e
pouquíssimas pessoas. Então, gente, está errado isso, sabe? Muito se... muito se cobra do
poder público, né, e a gente, né, como cidadão acaba com o dever nosso com a gente não
cumprindo. Então olha só aqui, gente. Estamos aqui, ó. Vamos... estamos 'trampando',
fazendo a limpeza aqui. Mas, gente, só tem quatro pessoas. Agora, se tivesse um evento...
Tom, agora, se tivesse um evento, a turma estaria aqui? Fala a real, meu. Meu, vamos...SR.
TOM: A turma gosta de festa que vem o picolé, a pipoca e o bolo que foi aniversário de um
ano da pista, né? Aí eles trazem as crianças e todo mundo se diverte porque, vamos combinar
assim, é uma boca livre. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Boca livre... Você acha
que o povo está passando fome, rapaz? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por
gentileza, Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Você acha que o povo está
passando fome, seu rapaz? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO:[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Por gentileza, vereador. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Você acha que a população está passando fome? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: É, por gentileza...VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Burguesinho!
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por... gentileza. Amaral, Amaral. Amaral, por
gentileza. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Burguesinho que nunca trabalhou,
nunca pegou na enxada. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Amaral. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Queria que o povo fosse lá para ele mandar no povo. Você cria
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vergonha na cara. Aqui nos bastidores quer apresentar um projeto de lei com politicagem,
querendo que os vereadores picam (sic) o dedo, põe o dedo na digital, picar o cartão de ponto,
vereadores. Quer transformar vocês em maricas, em fantoches! Quer também que os
vereadores fiquem oito horas aqui dentro, que tem Sessões à noite e que diminua o salário.
Foi o primeiro a falar que o vereador ganhava pouco! Queria até passagem aérea para
vereador, e aqui dentro faz demagogia, e votou contra o salário para fazer demagogia. E nos
bastidores quer passagem aérea, quer que o vereador tenha passagem para andar de avião.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vergonha. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Por gentileza. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Vergonha mesmo, é uma vergonha
ter você como vereador. O outro, Moises Lazarine... Cadê o Moises? Moises, ele vai na
reunião do prefeito e ele ouve o que acontece lá. Ó, o prefeito dá ordem para fazer seis praças
em seis bairros. Aí ele corre no gabinete dele, faz requerimento falando que eu que estou
pedindo. Politicagem da pior espécie! E agora, entra na polêmica, com emenda parlamentar e
o Ceja, o antigo Cefa. É o antigo Cefa, se não me engano. Que manda a emenda para lá,
ameaçou a entidade, se a entidade não tirasse a nota de repúdio, ele ia parar de dar o dinheiro,
que é dinheiro do povo! Emenda parlamentar, dinheiro do povo. Fazem politicagem! Tem
muitos vereadores aqui que sabem usar a emenda, que o povo tem retorno. Que o povo tem
retorno. O povo vê onde está sendo investido. Agora, esse tipo de politicagem que eu
combato. Agora, burguês, nunca trabalhou na vida, queria que o povo fosse, ficou bravo
porque o povo não foi. Não sabe pegar no cabo da enxada, está aqui como suplente, não sabe
qual é o papel que tem que fazer. É, Adail, difícil a coisa aqui. Eu peço desculpa, Paula, você
veio aí para ser homenageada, receber uma placa merecida, faz jus aí ao seu trabalho e você
tem que aguentar, você tem que ouvir aqui esses embates, porque eu não aguento. Sabe, é
melhor que você venha a público, me xinga, me fala qualquer coisa do que falar isso do povo,
que o povo está passando fome, que o povo... "Ah, não vem ninguém, só tem três". Você
queria o quê? Mandar no povo, rapaz? É esse tipo de politicagem que eu não aguento. Esse
tipo de politicagem... Sabe o que eu fiz com o projeto de lei que ele apresentou um
pedacinho? Eu rasguei, eu fiz assim, ó. Isso aqui não serve para limpar a 'bunda', rapaz.
Rasguei, pisei e joguei no lixo. Mas eu tive que fazer isso, para não partir para a ignorância. É
isso o que acontece nas costas do povo. Agora, é o cúmulo... querer exigir o povo. O povo já
paga os seus impostos, trabalha todos os dias, tem que estar com a praça limpinha. O povo
não tem que fazer nada disso. Nós fizemos tantas ações e fomos só parabenizados, elogiados,
vídeo de 20, 30 mil visualizações. O povo ia lá levar comida para a gente, refrigerante. Os
meninos que ajudaram a limpar a praça está aí. Nunca temos que exigir nada do povo. O povo
já paga o nosso salário. Aí tem uma fala... Lucão, para concluir, Lucão. Vereador, para
[interrupção no áudio].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Rapaz, o povo é bom... A população quer só isso
aqui de retorno, tanto é que o povo fica agradecido quando um buraco na rua da frente da sua
casa é consertado. Ele vai para o Facebook e agradece o vereador. O povo é muito bom. Ele
não quer nada de nós, só quer os seus direitos garantidos, é isso que a população quer. Então,
Daniel Lima, para mim pouco importa se você ficou ofendido, se você vai falar alguma coisa,
se você vai ratear, se você vai latir, que nem um cachorro sarnento. Para mim, pouco importa,
rapaz. O que você pensa, pouco importa, para mim. Burguês, que nunca trabalhou. Agora,
você pensa muito antes de ofender a população. Aqui, comigo, você pode fazer o que você
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quiser, fala que eu sei me defender. Mas não envolva a população na sua politicagem, não.
Obrigado, Sr. Presidente. [troca de Presidência]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Fez uso
da palavra o vereador Leandro Guerreiro. [aplausos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na
sequência, o vereador presidente da Casa, vereador Lucão Fernandes, por até dez minutos.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Solicito aos... muito boa tarde. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Por favor. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Solicito ao colega
Amaral a gentileza de fazer silêncio agora. Cumprimento o vereador... PRESIDENTE
JULIO CESAR: Gostaria de pedir a todos que... há vereador no Plenário, na Tribuna da
Casa. Por favor, vamos ouvi-lo atentamente. Eu peço essa gentileza, eu sei da educação de
cada um de vocês. Muito obrigado. Presidente vereador Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde, Sr. Presidente, vereador Julio Cesar, que, no
momento, preside esta Sessão, e com muita maestria também teve o seu mandato à frente
desta Câmara Municipal, como presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, as duas
vereadoras desta Casa, cumprimentar a população que nos acompanha de casa e, também, os
amigos, e as pessoas que vêm aqui no Plenário acompanhar os nossos trabalhos. Eu não ia
falar hoje. Tem vários assuntos que eu poderia trazer no momento aqui, mas, hoje, eu não ia
falar nada. Mas eu queria dizer o seguinte: a gente corre tanto de uma... atrás de uma
oportunidade na vida, e isso eu falo olhando para mim mesmo. Eu participei de cinco
eleições, e é dura a vida de você participar de uma eleição, meu caro Jean, e você não ser
eleito. É um trabalho que você corre atrás, meu caro Leandro, de quatro anos. Você
movimenta as pessoas, você movimenta a família. E, naquela época, quando eu iniciei essa
busca para vir para cá, o jogo era muito desigual, existiam aquelas bocas de urna, que as
pessoas contratavam, vereador Azuaite, eu acho que lembra mais daquele tempo, então você
via pessoas com cem pessoas trabalhando na boca de urna e nós, menos favorecidos, a gente
não tinha. Uma equipe muito pequena, e isso acompanhou a minha vida por cinco vezes.
Então, a gente perdia uma eleição, voltava para casa entristecido, junto com a família, aí você
fazia um novo projeto para os próximos quatro anos, e aí chegava a eleição, você novamente
perdia a eleição. A população entendia que não era o teu momento, votava em outros
candidatos, a gente respeitava, mas retornava para a casa novamente entristecido, né? Mas a
busca, ela nunca cessou, e isso se sucedeu por cinco vezes. Então, não foi fácil, todos esses
anos, todas essas vezes, o retorno para casa, trazendo na bagagem uma derrota, talvez o não
sucesso de um pleito. Então chegando aqui, eu falo por mim, eu tenho procurado ter cautela
com todas as oportunidades que eu tenho na minha vida aqui. Foi assim com os meus
mandatos de... como vereador e também como gestão agora estando na Presidência. Então,
nós precisamos, irmãos, meus amigos, meus colegas vereadores, aproveitar essa oportunidade
que a população te trouxe para cá. Você pegar os quatros anos e, de fato, você devolver para
ela um grande esforço, uma grande dedicação. Você trabalhar de fato no seu mandato, você
precisa tomar muito cuidado com alguns assuntos. Eu estou falando por mim, e é um
conselho, às vezes... até de pai para muitos que estão aqui vereadores, né? Irmãos, talvez, de
muitos, mas essa é uma oportunidade única na nossa vida. Tem muita gente que, às vezes,
passa a vida e não consegue vir para cá. Eu fui muito perseverante. Eu confesso para você que
muitas pessoas, Chico Loco, falaram para mim: "Lucão, larga disso, para com isso", "Foram
uma, duas, três, quatro, cinco vezes e você não conseguiu". Mas eu sabia o que havia dentro
de mim, eu sabia aonde eu queria chegar e eu sabia aquilo que eu queria fazer tendo o
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mandato na mão. A penúltima vez que eu participei, eu lembro que eu ainda estava atrás da
votação, e as minhas filhas estavam chorando e eu muito triste, acompanhando pela rádio, né,
e elas muito tristes, eu falei: Calma, gente. A minha vida, ela não está fundamentada nisso,
né? Eu tenho emprego, sou funcionário público municipal, aposentei há quatro anos atrás,
depois de 41 anos de trabalho, de carteira assinada. Eu falei: Meu trabalho... ser vereador é a
oportunidade de eu ajudar as pessoas, mas não der certo, não tem problema. Ela falou: "Não,
pai. Você merece uma oportunidade. A gente acompanha a tua vida, a gente sabe o que você...
as suas intenções e aquilo que você quer fazer lá na Câmara Municipal". E aí ela foi no
mecanismo mais rápido que era, as redes sociais, e lá estava uma colocação muito melhor e
acabou vindo para cá. E eu tenho procurado diuturnamente honrar o meu mandato, fazer de
uma forma por excelência. Eu não estou falando que sou melhor, nem pior, mas eu tenho
procurado, com muita cautela e com muita sabedoria, a execução do meu mandato. Então,
fica aqui um alerta para alguns colegas, que a hora que for entrar em alguns assuntos, como a
gente tem percebido, nesses últimos dias aí, assuntos que são falados aqui na Tribuna,
vereador até discursou em alguns casos aqui, nós temos um departamento jurídico de analistas
aqui na Câmara Municipal de muita competência, pessoas que estão lá diuturnamente as
nossas disposições para nos ajudar e também nos orientar. Então, nós precisamos usar essas
ferramentas que estão à nossa disposição aqui para nos ajudar. Eu vim para cá sem nenhum
conhecimento, um menino muito simples, pouco conhecimento. Mas eu tenho procurado me
moldar com algumas pessoas que têm sabedoria, eu não tenho dificuldade de falar. Mas eu
tenho procurado o departamento jurídico, pessoas que têm conhecimento, até para me alinhar
em algumas questões, em algum posicionamento que eu tenho que ter e alguma conduta
usando uma Tribuna dessa. Então, eu gostaria de deixar esse alerta para os nossos colegas
vereadores. Vereador... ex-vereador Ratti está por aqui. Teve vários mandatos nesta Casa,
aproveitou muito bem a oportunidade que lhe foi dada, ficou aqui por um bom tempo.
Vereador Azuaite também retornou a esta Casa, vereador Ditinho, que está retornando agora.
E isso é a vida. O que não pode é a gente desperdiçar, meu caro presidente dessa Casa,
vereador Julio Cesar, uma oportunidade, às vezes, que é única. Tem muitos que passam aqui
por apenas uma vez, e tem outros que ficam aqui por outros mandatos, e quem nos traz de
volta aqui é a população, que nos acompanha diuturnamente. Então, fica aqui um alerta, né?
Vamos procurar honrar o nosso Legislativo, vamos procurar fazer com que ele cresça, né?
Que ele seja respeitado pela população na nossa cidade e esse respeito quem tem que dar
somos nós, e eu tenho procurado fazer a minha parte. Muito obrigado a todos. VEREADOR
DANIEL LIMA: Julio, fui citado. Eu posso agora ter cinco minutos de explanação ou não?
PRESIDENTE JULIO CESAR: Não. Na verdade, se o senhor pedisse anteriormente à fala
do vereador... só um pouquinho, presidente, mas, nesse momento, teria que ser na sequência
da fala. VEREADOR DANIEL LIMA: Na fala dele? PRESIDENTE JULIO CESAR:
Exatamente. VEREADOR DANIEL LIMA: Tá. Eu posso falar depois, em algum outro
momento, ou não? PRESIDENTE JULIO CESAR: Pelo partido, sim. VEREADOR
DANIEL LIMA: Pelo partido. PRESIDENTE JULIO CESAR: Ou chegar a sua vez na
hora, tá? VEREADOR DANIEL LIMA: Tá bom. Eu te agradeço. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pois não. Na sequência, o vereador Malabim do PTB, pelo tempo regimental de até
dez minutos. Tem o vereador a palavra, boa tarde. VEREADOR MALABIM: Boa tarde, Sr.
Presidente em exercício, Julio Cesar, e toda a Mesa diretora, Sras. Vereadoras, Srs.
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Vereadores, população que nos acompanha, imprensa presente e a população em casa, o meu
muito boa tarde. Eu tenho vários assuntos para tratar aqui nesta tarde, e primeiro fazer uma
leve Pauta, uma fala de... que as eleições estão chegando, né? Temos aí menos de um ano para
começarem as campanhas eleitorais, e os vereadores, ativistas, candidatos estão todos aí,
vamos dizer assim, pelo menos aqui aflorados. Não digo em relação ao embate do vereador
Leandro, porque, desde o primeiro dia, o vereador Leandro já tem se mostrado com a postura
de combatente, vamos dizer assim, né? Mas o assunto que eu tenho aqui, isso aí só foi uma
leve Pauta em relação aos que estão aqui a primeira vez, né, do que acontece aqui no
Legislativo. Nós fizemos alguns requerimentos em 2017. Eu quero citar isso aqui para deixar
bem claro para alguns vereadores, como disse o vereador Lucão, "temos que tomar muito
cuidado". E nós fizemos alguns requerimentos em relação ao Jardim Tortorelli, ao bairro
Tortorelli. Em 2017, eu tenho um irmão ali, tenho muitos amigos da Tecumseh do Brasil, por
onde eu passei, e trabalhei durante, aproximadamente, 20 anos, e atendendo, em 2017, aos
pedidos, nós fomos até ali, onde as ruas estão deterioradas, muito ruins, e nós fizemos um
requerimento, vários requerimentos. E tem outros vereadores que têm outros trabalhos lá
também, né? Tem o vereador Roselei, tem o vereador Lucão Fernandes, não sei se tem outros
vereadores que também trabalharam para a melhoria daquele bairro. O que se tem é que o
bairro vai ser recapeado totalmente, todas as ruas. Não ficará uma de fora. É mérito de todos
os que contribuíram, que brigaram, ao prefeito Airton Garcia, ao seu grupo de secretários.
Enfim, e a população que vai ser beneficiada ali naquele local. E nós estivemos
acompanhando ontem, porque, em janeiro, nós fizemos uma solicitação de troca de todas as
ligações de água naquele bairro, por quê? Porque existem inúmeros vazamentos em todas as
casas em relação à ligação de água, o qual dá o vazamento. Então, o Saae vai lá, faz o buraco.
O asfalto já é ruim, e o Saae vai lá e faz o trabalho que tem que fazer, que é sanar com o
problema e tirar o vazamento de água. Então, imagina como é que ficam as ruas do Jardim
Tortorelli. E nós fomos, ontem, estivemos acompanhando, quero agradecer o Mola(F), quero
agradecer a equipe que está lá trabalhando todo dia para acabar com esses vazamentos, que
tem 60 dias para tirar, trocar todas essas ligações de águas antigas que se tem ali e que causam
problema, para quando vier o recape não ter mais o problema de ter um vazamento e a
prefeitura perder com o trabalho do recapeamento ali, como acontece em alguns lugares, que
vai acontecer, mas ali no Tortorelli tem um problema que são ligações de águas de terceira
categoria, ou quarta categoria. Enfim, não dá nem para a gente classificar. Então, parabéns a
toda a equipe do Saae que está ali e mais uma vez, já citei o nome do Mola, e quero agradecer
o Mola de novo, que sempre está nos atendendo. Ele, o Marchezin, e toda... todos os
trabalhadores do Saae ali, que têm trabalhado e têm nos ajudado. E ajudado a população,
logicamente. Hoje, pela manhã, fui com o Palermo, que em janeiro nós fizemos um pedido de
ginecologista no Parque Delta. Nós conseguimos uma emenda parlamentar no valor de R$
250 mil do Arnaldo Faria de Sá para fazer a reforma daquele lugar, inclusive, foi aprovado
aqui junto com R$ 200 mil aqui do vereador Roselei para Água... R$ 250 mil para Água
Vermelha, né? Foi o mesmo projeto e aprovação aqui. E, vereador Roselei, eu acredito, falei
com a Vanessa hoje, até dia 10 sai a ordem de serviço. Já, já, e até dia 10 sai a ordem... a
assinatura da ordem de serviço. Então, vai começar, aí no Delta vão ser três salas e um
banheiro. Então, com um trabalho nosso aí de emenda parlamentar do Governo Federal, né?
Dinheiro de fora para trazer para a nossa população. E tivemos ali junto com o Palermo, que
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conseguiu 56 médicos para a saúde de São Carlos, isso é uma notícia muito boa, nós já
citamos aqui, há alguns dias atrás, o vereador Elton, da comissão, também já disse. E nós... e
como já tinha feito um pedido em janeiro de 2019 de um ginecologista ali no Parque Delta, na
UBS José Luiz Maia, aquela população daquela região vai ser contemplada ali com
ginecologista, pode contar, a partir do dia 2. Nós fomos ali, conversamos com a chefe,
conversamos com as enfermeiras, sinalizamos já a construção a partir do dia 10 de setembro,
quando for assinada a ordem de serviço, e também o ginecologista que está sem ali desde
janeiro, ou até mesmo de dezembro, começo de janeiro ali no posto José Luiz Maia. Eu
acredito que a saúde tem muito a melhorar. Está com muito problema, sim, claro, inúmeros
problemas na saúde, falta muita coisa, mas eu acredito que a administração está no caminho
certo, porque o primeiro ano foi um desastre, e agora, a prefeitura, o Executivo está aí
procurando de todas as formas melhorar a cidade de São Carlos. E também tenho para
anunciar para vocês uma emenda parlamentar que nós mandamos para a Prohab, para fazer
uma academia ao ar livre no Douradinho e no Jardim Acapulco. São uns bairros organizados
com associações, e nós... nos procuraram, e nós, logicamente, fomos até o governo, o
Executivo, mandamos a emenda parlamentar, metade da emenda, e metade da emenda o Júlio,
da Prohab, se propôs junto ao prefeito Airton Garcia para estar fazendo essas duas academias,
essas áreas de lazer, né? Nós temos aqui uma esportista. Parabéns, parabéns, e o esporte, ele
tira pessoas das drogas, pessoas das ruas. Nós vimos aí muitos projetos de clubes grandes,
como Flamengo, como Fluminense, São Paulo, e tem que ser exemplo para todo o Brasil, para
todo o estado, né? Em parceria com a iniciativa privada, também com o poder público para
tirar pessoas... crianças das ruas que vivem aí durante o dia, aprendendo aquilo que não deve
aprender com aqueles que apadrinham as crianças para as drogas. Então, parabéns ao esporte,
parabéns. Aqui, em São Carlos, pela Secretaria de Esporte, eu acredito que você foi bem
atendida em relação... A Secretaria de Esporte está fazendo um excelente trabalho, o Edson
Ferraz, e nós... tudo que passa aqui os Srs. Vereadores têm aprovado e têm dado suporte para
a Secretaria de Esporte, porque uma prevenção é muito melhor do que você tratar de uma
doença. Esse eu acho que tem que ser o objetivo do Governo Federal, seja aqui, em São
Carlos, seja no estado, seja no Governo Federal, tem que se investir bastante no esporte desde
a criança, porque é melhor prevenir do que depois estar correndo atrás aí de muitas doenças,
inclusive em relação a drogas, que eu considero e classifico também como uma doença,
porque depois que está instalada no ser humano, é muito difícil arrancar deles, é difícil tirar.
Então, domingo agora tem a inauguração, às 9h, o padre Éverson, ali do Tangará, vai estar
celebrando uma missa no quiosque, como ele se comprometeu, depois que nós mandamos a
emenda parlamentar para reformar o quiosque. E, uma vez por mês, o padre Éverson está ali
para rezar a missa com os seus fiéis da Igreja São Miguel Arcanjo, e vai estar lá domingo
agora na inauguração também da academia ao ar livre. Então, todos estão convidados. E,
posteriormente, estaremos inaugurando, dia 20 de setembro, a academia ar livre no Jardim
Acapulco, de emenda parlamentar do nosso mandato. Meu muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Fez uso da palavra o vereador Malabim. Na sequência, expresidente desta Casa, vereador Marquinho Amaral, pelo tempo regimental de até dez
minutos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, vereador Julio Cesar que
ocupa a Presidência, nesse momento, a população que nos acompanha pelo Plenário, aqui na
Câmara Municipal, pela TV, pela rádio, pela internet. Eu quero cumprimentar a Ana Paula,
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dizer que é uma satisfação participar de uma homenagem a você e tantos outros que
representam com muita dignidade a nossa cidade no esporte. Eu tenho sido aqui na Câmara
Municipal, ao longo dos meus mandatos, um defensor e um apoiador do esporte na cidade de
São Carlos. Eu me sinto orgulhoso. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu tive a oportunidade, na
semana passada, de ir em uma emissora de rádio, Rádio POP FM, e naquela entrevista aos
radialistas Ney Santos e Fábio Taconelli, eu fiz algumas afirmações, perguntado que fui,
sobre o que achava da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos cortar uma relação comercial
que mantém, há décadas, com a Unimed. Eu tive a oportunidade de dizer que eu não entraria
no mérito, porque se tratava de uma relação comercial entre uma instituição privada, que é a
Unimed, uma cooperativa, que não mexe com o dinheiro público, e a Santa Casa. Mas que eu
tinha, naquele momento, algumas indagações a fazer sobre a Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos. Durante os nossos mandatos, e, principalmente, no momento de 2013/2014,
quando eu tive a honra e a satisfação de presidir essa Casa, nós sempre mantivemos uma
parceria com a Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Carlos. Eu disse
misericórdia, que tem que atender a todos. Eu disse benemerência, que são as pessoas
fundaram, há mais de cem anos, a nossa sagrada Santa Casa. Eu disse duas palavras que
parece que as pessoas que hoje administram o hospital se esqueceram: benemerência. Eles se
esqueceram da benemerência. É inadmissível que uma criança com febre de 40 graus fique
sete horas aguardando atendimento no serviço médico de urgência naquele hospital. É
inadmissível que as pessoas fiquem semanas jogadas na maca naquele hospital. É
inadmissível a gente votar nesta Casa recursos que são infinitos, porque lá é uma caixa preta,
e esses recursos sobem e não há satisfação com a população de São Carlos. Quando eu fui
denunciar o caos da hemodiálise da Santa Casa, antes de fazê-lo, nessa Tribuna, em abril de
2018, eu fui conversar com o Sr. Antonio Valério Morillas Junior, vulgo Bezinho, e ele disse:
"Você está louco, vereador". O deputado Lobbe, na época era deputado, estava comigo. O
Bertinho, da Abasc, estava comigo. E ele disse: "Não existe maltrato na Unimed... na
hemodiálise. Não existem problemas na hemodiálise. Está tudo em ordem na hemodiálise".
Eu falei: Não é isso, vai a fundo, pesquise, vá atrás. E ele, depois que nós não amolecemos,
fizemos Audiência Pública aqui na Câmara e fomos atrás dos problemas, ele me chamou lá
junto com o mesário, que eu respeito muito, da Santa Casa, o Sr. Aldomiro Pedrino, que faz
um belo trabalho, e ele me disse: "Marquinho, nós constatamos que as suas denúncias são
verdadeiras e que, além das suas denúncias, tem muitas coisas irregulares, imorais e erradas
dentro do setor de hemodiálise". Houve a mudança do setor de hemodiálise. Agora, eu estou
fazendo algumas denúncias dos maus-tratos que têm no SMU da Santa Casa, aonde pessoas
ficam seis, sete, oito horas esperando, e o Sr. Bezinho ficou nervoso. Só que eu quero dizer
para ele que eu não tenho medo de cara feia e que eu nunca fiz politicagem, ao contrário dele,
que está se perpetuando lá no poder da Santa Casa. Acho que a boca é boa, o pasto deve estar
verdinho, porque ele está se alimentando bem ali. Ele não quer perder a boquinha. Ele quer
continuar lá e não deixa ninguém chegar perto. Tem alguns mesários que [ininteligível]
misteriosamente foram tocados na Santa Casa, porque foram a fundo em algumas denúncias.
Muitas denúncias foram colocadas embaixo do tapete. Cadê a transparência, Sr. Bezinho? O
senhor acha que eu sou otário que nem algumas pessoas que o senhor está acostumado a
lidar? O senhor disse: "O vereador não me recebe, não me atende. Eu estou... não vai me
visitar". Eu quero visitar não a sala limpa, porque, às vezes, a gente chega na casa de alguém,
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a pessoa, vereador Robertinho Mori, a pessoa encerou a sala, tirou o pó de cima dos móveis,
passou bom ar, e vai lá e nos recebe. Aí a gente pede para ir no banheiro, a pessoa se assusta e
fala: "Não, o banheiro está quebrado", porque está aquela sujeira. A gente pede para ir no
quarto, está tudo bagunçado e tudo virado. Então, Bezinho, eu não quero ver a sala limpa,
não. Eu não quero ir na tua sala tomar cafezinho, porque de conversa mole, eu estou de saco
cheio, como está de saco cheio aquelas pessoas que têm que ficar oito, nove, dez horas.
Idosos, crianças, trabalhadores que têm de ficar esperando a boa vontade da direção da Santa
Casa. Agora, acharam outro iluminado para colocar na Santa Casa, vereador Lineu Navarro,
veio um tal de Bonini. Não sei de onde é que ele caiu, se é extraterrestre, se é o suprassumo.
Ele se acha o 'the best', ele se acha o suprassumo da Medicina e fala que está colocando
ordem no hospital. Então, eu quero dizer para o seu Bezinho, pessoa que eu tinha respeito,
sim, que eu tinha respeito e que eu tinha admiração, mas, pelas últimas entrevistas que ele
deu, eu vi que ele não quer levar a coisa séria, eu vi que ele quer continuar empurrando a
sujeira e a corrupção embaixo do tapete, dentro da Santa Casa. Por que a Santa Casa compra
aparelhos de uma única empresa? Que tem empresa que faz o mesmo aparelho, da mesma
qualidade, importado, e que vai vender para a Santa Casa, nunca eles querem comprar, com
preços menores, por que será? Será que é por esse motivo que o Sr. Bezinho continua na
direção da Santa Casa? Eu quero crer que não. Eu quero crer que ele continua aquele homem
do Ministério do Trabalho tão temido e honesto quando punha aquele colete e ia multar as
pessoas. Só que nós precisamos apurar. Essa Casa tem votado recursos para a Santa Casa. Nós
temos que ver os salários de algumas pessoas dentro da Santa Casa, que ultrapassa R$ 30 mil!
Eu faço denúncias sérias e tenho coragem, Sr. Bezinho, porque eu não sou politiqueiro, como
o senhor disse. Eu venho aqui e mostro, como mostrei a hemodiálise, e o senhor... cabe ao
senhor tomar as providências sob pena de eu aceitar tudo aquilo que eu ouço sobre a seriedade
e a honestidade dos atuais mandatários da Santa Casa. A Santa Casa de São Carlos, a Santa
Casa não é de meia dúzia de pessoas que se autodenominam o dono daquele hospital. Eu
voltarei ao assunto oportunamente. [troca da Presidência]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Boa tarde, Srs. Vereadores, vereadoras, população que
nos vê e nos ouve. Quero trazer a essa Casa, na tarde de hoje, algumas reflexões. E
primeiramente agradecer a Deus, porque é ele que permitiu que eu chegasse aonde eu
cheguei. Tive, sim, o apoio das pessoas que me cercam, da equipe, e da minha equipe do
gabinete, do Ministério que eu frequento, a entidade religiosa que eu participo, que é a
Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e com muito orgulho e respeito ao meu pastor,
é meu conselheiro e sempre me apoiou em todas... aos trabalhos que eu tenho desenvolvido,
no início do meu mandato, e sempre me deu a liberdade de tocar o mandato sem tutela e sem
cabresto. Quero deixar aqui para a reflexão de toda sociedade, em João 8, a partir do verso 12:
"Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não
andará em trevas, mas terá a luz da vida". Disse-lhe, pois, os fariseus: "Tu testificas de ti
mesmo, teu testemunho não é verdadeiro". Respondeu, Jesus, e disse-lhes: "Ainda que eu
testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde
vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a
ninguém julgo. E, se na verdade julgo, o meu julgo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas
eu e o pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de todos os
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homens é verdadeiro, e eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o pai
que me enviou". Disseram-lhe pois: "Onde está tu, pai?" Jesus respondeu: "Não me conheceis
a mim, nem a meu pai. Se vós conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai". Essas
palavras, disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque
ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, e retirou-lhe e busca-lheeis, e morrereis do vosso pecado para onde eu vou, não podeis vos dizer. Diziam, pois, os
judeus: "Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: "Para onde eu vou não podeis
vir?". E dizia-lhes: "Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou
deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que
eu sou, morrereis em vossos pecados". Disseram-lhe, pois: "Quem és tu?". Jesus disse-lhes):
"Isso mesmo que já, desde o princípio, vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas
aquele que me enviou é verdadeiro; e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo". Mas não
entenderam que ele lhes falava do pai. Disse-lhes, pois, Jesus: "Quando levantardes o filho do
homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o
pai me ensinou. E Aquele que me enviou está comigo. E o Pai não tem deixado só, porque eu
faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois,
aos judeus que criam nele: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos". Se atentem a esse versículo agora. João, 8:32: "E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará". Repetindo esse versículo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Responderam-lhe: "Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém.
Como dizes tu: Sereis livres". Como pode uma pessoa que serve alguém, que é escravo de
alguém dizer que é livre? Respondeu-lhe Jesus: "Em verdade vos digo, que todo aquele que
comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para
sempre. Se pois, o filho do homem... se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a
minha palavra não entra em vos. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis que também
viveis junto de vosso pai". Responderam e disseram-lhe: "Nosso pai é Abraão". Jesus disselhe: "Se fosses filhos de Abraão fareis as obras de Abraão. Mas agora, procurais matar a mim,
homem, que vos tem digo a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis
as obras de vosso pai", dissera-lhes, "Pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um
pai que é Deus". Disse depois Jesus: "Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis.
Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não
andais na minha linguagem, porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes
ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai,
e ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele,
quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira,
mas porque vos digo a verdade não me credes. E conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará". Estou muito tranquilo quanto às minhas atitudes do início do meu mandato até
aqui. Não tenho sido pautado por poder econômico, não tenho tido meu voto... em momento
algum meu pastor me ligou e falou: "Vota sim ou não em nenhum processo". Me deu total
liberdade para tocar este mandato. Em momento algum, quando eu tive que pedir vista ou
conhecer melhor algum processo para votar, em momento algum entrei em nenhuma sala e
não fui convidado por ninguém para receber 'mensalinho', 'mensalão' ou qualquer discussão
desse tipo. Então, estou aqui, na tarde de hoje, muito convicto do porquê estou aqui. Se tem
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alguém que quer se levantar contra o meu mandato, pode se levantar à vontade, mil cairão ao
meu lado e 10 mil a minha direita e eu não vou ser atingido. Porque eu sei do Deus que eu
sirvo e eu confio e sei o porquê Ele me colocou aqui. Se levanta... pode levantar o tanto de
gigante que quiser, e eu só vou abaixar a cabeça para catar pedra. E, na hora certa, a pedra vai
derrubar o gigante. Não vai ser eu, o gigante não é derrubado por alguém tão pequeno quanto
eu, mas o Deus que eu sirvo eu confio e sei que Ele tem olhado e as minhas atitudes me fazem
dormir em paz. As minhas atitudes me fazem dormir em paz. Quanto ao último ocorrido da
entidade, eu tenho todos os requerimentos, mandei no grupo das pessoas que vivem lá
comentando a política da cidade, todos viram que eu estou falando a verdade. Então, não
preciso ficar me justificando. Quem anda certo não precisa falar que andou certo. Quem não
age de forma errada, não precisa ficar falando: Eu não agi errado. Diferente de muitos que
sim, falam são santos, que são deuses e defensores da pátria. Mas o histórico e o testemunho
pessoal não vão condizer com que ele realmente pratica. Então, quero dedicar o meu mandato
e dizer, vão ter as pessoas dos mi-mi-mis que vão questionar. Já teve deputado na Câmara...
Para concluir. Que, independente da crença e da fé deles, eles remeteram o mandato deles a
quem eles confiam que colocou lá. Quem me colocou aqui, o pouco de voto que faltou, eu sei
que foi Deus que fez e convenceu pessoas para que hoje eu estivesse aqui. Então não vai ser
picuinhas, conversas fiadas, não vai ser... Eu sei o quanto eu trabalhado e a minha equipe tem
trabalhado. Aqui tem todos os requerimentos que provam que eu não sou politiqueiro e minha
equipe trabalha muito, e aqui está o meu assessor, sabe o quanto eu exijo. Então, Deus acima
de tudo. A verdade, ela sempre vem à tona, e as pessoas que querem derrubar eu de forma
rasteira, só dou uma mensagem, ai daquele que tocar no ungido de Deus. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Por gentileza. Próximo vereador inscrito, por até dez minutos,
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. A minha fala na Tribuna é em
relação aos serviços públicos. Ontem esteve aqui, nessa Câmara, uma audiência em relação à
terceirização do cemitério, no qual eu me coloquei contra. Nada que eles possam estar
trazendo a essa Casa para a gente poder discutir. A minha indignação em relação a este
vereador é: parece que deixa no caos para depois vender essa facilidade de terceirização.
Muitos requerimentos foram feitos por esse vereador e por muitos outros vereadores que a
gente sabe, o mato, a sujeira que está naquele cemitério, e no cemitério também ali, o Santo
Antônio, da Vila Prado. Ali, foi comentado ontem em relação a uma cobertura. Quando você
deixa uma pessoa de idade, a própria funerária tirar o caixão do carro funerário, não tem uma
cobertura se estiver chovendo. Isso é irrisório, isso é muito simples para a gente ter uma
cobertura ali para facilitar. Então, eu sou contra, porque a gente acredita que parece que está
deixando no caos para entender que só isso, só terceirizando poderia resolver o problema. E
não é. Está nos impostos a limpeza, está na taxa do velório. Então eu acho que existe ali uma
má organização, um problema ali de gestão. Nada que a gente possa estar estudando da forma
com que alguns vereadores comentaram, com algumas emendas, para todas as contratações
que passem aqui por essa Câmara, por essa Casa, para ter um controle maior. O outro, lá na
Desembargador Julio de Farias, a outra fala, e ali na Henrique Gregori, e obviamente em
outros logradouros, eles estão fazendo o recape, está colocando massa em cima de massa. Está
um perigo, aquelas bocas de lobo e aqueles tampões do SAAE. Existe ali algumas bocas de
lobo ali na Ananias Evangelista de Toledo mesmo, ali em frente ao posto de combustível, na
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Henrique Gregori, ele tem mais de 30 cm de rebaixo. Está um perigo. E ali, existem algumas
árvores que alguns caminhões, às vezes, para desviar da árvore, ele te joga às vezes para o
acostamento. Então, Mariel, eu acho que poderia ser feito, juntamente com o recape, um
programa, um trabalho que pudesse estar fazendo em conjunto com o SAAE, um
planejamento, que a gente pudesse também estar trabalhando podendo nivelar esses bueiros. É
uma questão de segurança pública. E o outro assunto, já houve algumas manifestações de
vereadores que também estavam solicitando a iluminação ali no Viaduto Quatro de
Novembro, que hoje leva o nome de Antonio Massei. Este vereador também fez alguns
requerimentos. Lamentável, depois de um ano e dois meses, mas, enfim, ali teria 2 lâmpadas
funcionando e 16 lâmpadas queimadas. Hoje está muito bacana. Parece que está muito bonito,
né? Não é motivo de parabenizá-lo, é motivo de manter essa manutenção. A exemplo do que
foi feito e solicitado em frente ao Colégio Cecília Meireles. Escurecendo cedo do jeito que
está, nós temos uma lâmpada bem na entrada. Já foi solicitado há mais de 15 dias. E fica essa
briga de CPFL, ou é o município. Lamentável isso para uma cidade... Não que se diz, mas que
é a capital da ciência e da tecnologia. Então, não vou parabenizar, mas um apelo para que não
possa acontecer mais uma questão de segurança, uma passagem do centro para Vila Prado
está totalmente queimada como estava ali. Muito obrigado a atenção de todos.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos,
Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente Lucão
Fernandes. Boa tarde, vereadoras Laide e Cidinha do Oncológico, todos os vereadores aqui
presentes, a população que nos acompanha, imprensa escrita, falada e televisionada. Ontem,
nós tivemos aqui uma Audiência Pública para ser discutida a questão do Cemitério Nossa
Senhora do Carmo. Ficamos aqui até às 20h discutindo a questão do cemitério. Foi uma
Audiência Pública muito produtiva. Quero, aqui, agradecer a todos os vereadores que
estiveram presentes, mesmo os que não tiveram, mandaram seus assessores aqui para nos
apoiarem. É uma situação muito crítica a questão do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, que
já vem há anos acontecendo esse problema no cemitério. Hoje o vereador Leandro Guerreiro
me ligou às 8h30 da manhã me falando da Sra. Maria Aguilar que perdia um ente querido, que
foi fazer o sepultamento, e na hora de fazer a exumação, uma surpresa, tinha outro corpo
enterrado na sua própria cova. Quer dizer, a máfia continua, a enganação continua e nenhuma
providência foi tomada. Se não me falha a memória, tem uma lei da vereadora Diana Cury,
que se proíbe, na parte nova do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, de se fazer lápide de
mármore, de qualquer outra espécie. Era só para ser feito de grama. Uma funcionária do
cemitério trouxe essa foto. Você pode dar um... Uma funcionária do cemitério Nossa Senhora
do Carmo trouxe essa foto para nós, dizendo que não está sendo obedecido essa lei que existe,
onde é para ser plantado grama é para ser grama. Daqui a pouco vão construir túmulos
enormes, lápides enormes. E aí eu pergunto: Cadê a diretoria do cemitério? Cadê as pessoas
que são pagas para tomar conta do cemitério e não se toma conta? Cadê a fiscalização, as
pessoas que são responsáveis para que isso não aconteça? Porque se dá o direito a um, é
direito de todos. Porque se falam que é para fazer grama, tem que se cobrar da empresa. O que
passa, o que cheira é maracutaia. Porque não é possível uma empresa ser contratada para
colocar grama, você paga e nada acontece. O próprio munícipe vai lá e constrói uma lápide de
mármore. Aí quando morre a outra pessoa da mesma família, se acontece de quebrar uma
lápide de mármore, que se custa caríssimo, quem entende de mármore sabe do que eu estou
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falando, o coveiro tem que pagar. E lá naquele local, não é para ser construído lápide, é para
ser todo de grama. Só que está sendo terra de ninguém, vereador Azuaite. Por quê? Porque a
prefeitura não fiscaliza, vai deixando construir. Daqui a pouco não tem mais como conter o
vandalismo, a roubalheira que está. A mãe dessa senhora morreu há menos de cinco anos,
agora ela perdeu outro ente querido, foi fazer a exumação, outro corpo no lugar que ela nem
conhecia. Falou: "Rodson, aqui está enterrada a minha mãe e meu pai, não tem nenhuma outra
pessoa com autorização de enterrar". Não pode enterrar no próprio túmulo porque tinha um
outro caixão lá. Olha a barbaridade a situação que se encontra o Cemitério Nossa Senhora do
Carmo. Por isso que esse vereador é a favor da concessão do cemitério sim. Mas que seja um
preço digno dos munícipes pagarem, para que não seja uma roubalheira, mas que preste um
serviço de qualidade. Eu acho que a gente tem que se defender e defender a população da
nossa cidade, que há muitos e muitos anos padece nessa questão do cemitério. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Pois não, vereador? VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: O que o senhor teve que
fazer hoje de manhã em relação ao cemitério? VEREADOR RODSON DO CARMO: A
questão do cemitério, vereador Leandro, como o senhor me passou, liguei para a D. Maria
Aguilar, pedi para que ela fizesse um Boletim de Ocorrência urgentemente. Não deu para a
gente conversar hoje, como ela está enterrando um ente querido seu, amanhã nós vamos nos
encontrar e nós vamos levar isso para a Promotoria Pública, porque não pode acontecer.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Segundo caso em menos de dois meses que a
pessoa vai enterrar o parente e tem uma ossada de outra pessoa estranha no seu túmulo. Hoje
aconteceu isso novamente. E o Rodson foi atender a moradora. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Graças a Vossa Excelência que passou o pedido... passou a demanda para mim,
essa questão do cemitério, sabendo que a gente está trabalhando com isso. E vocês veem, não
acabou nada, continua a mesma coisa. Aí eu pergunto: Até quando? Por isso que nós temos
que fazer esse estudo. Muita gente reclama, muita gente fala, mas precisa fazer o estudo para
fazer a concessão do cemitério. Quantos e quantos anos existe o cemitério e cada dia que
passa aumenta. Por que aumenta? Falece quantas pessoas, nós lemos aqui nota de
falecimento, 20 pessoas por semana. É muita gente. Nós temos menos de 1,8 mil carneiras. O
tempo de utilidade do cemitério é de dois anos. E, para quem não sabe, precisa-se ir na Cetesb
pedir uma área, precisa de aprovação. Que demora, no mínimo, Piracicaba, dois anos para ser
aprovada uma área. Precisa de um trabalho feito com dignidade. Até quando que nós vamos
ficar aqui discutindo essa questão do cemitério? Então, está de parabéns. Quero agradecer o
presidente dessa Casa. E vou falar com o português claro, foi macho, foi homem. Porque eu
fui pedir na sala dele, falei: Presidente, dá andamento com urgência nesse processo para que
isso aconteça. Fizemos a Audiência Pública. Se precisar fazer outra, nós vamos fazer outra
Audiência Pública. Os vereadores participaram. Vereador Ditinho Matheus, há quatro anos
atrás, que eu não estava nessa Casa, ele fez um estudo de mais de um ano, se não deixa
enganar, vereador Ditinho. E nada foi feito. Outros vereadores fazendo requerimento na
questão do cemitério. Não é só esse vereador que está pedindo. A maioria dos vereadores
dessa Casa. E o último estudo, a gente tem que reconhecer, foi o trabalho do vereador Ditinho
Matheus. O senhor quer usar a palavra, vereador? Pode ficar à vontade. A respeito desse
estudo, e nada foi feito. Sabe o que fizeram? Engavetaram. As funerárias querem ajudar na
reconstrução do velório. Vamos ver uma coisa jurídica, une as funerárias da cidade. Não deixa
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aquele chiqueiro de porco que está, como diz o vereador Marquinho Amaral, e eu concordo
com ele. Desumano. Já cheguei no cemitério em velório, tem até goteira dentro do velório,
cocô de pomba. É uma vergonha. Pois não, vereador? VEREADOR DITINHO MATHEUS:
Obrigado, vereador Rodson, pela oportunidade. De fato, eu cheguei a visitar o cemitério com
a vereadora Cidinha, vereador Roselei, vereador Maurício Ortega, Ronaldo Lopes, e,
infelizmente, essa denúncia, a venda de túmulos por parte daqueles terceiros que ficam ali,
com a conivência, é claro... Se eles fazem isso, alguém ligado ao poder público deve saber
disso. VEREADOR RODSON DO CARMO: Com certeza, vereador. Com certeza.
VEREADOR DITINHO MATHEUS: Terceiros vendendo túmulo. Provavelmente essa
família que enterrou essa pessoa não tem culpa alguma. Porque algum terceiro vendeu o
túmulo dessa senhora aí, do familiar dela, e estão ali. Nós tínhamos uma denúncia, inclusive
os túmulos de propriedade, administrados, entre aspas, por um senhor lá, não é necessário
citar o nome, mas todos conhecem, ele dominava o mercado. Os túmulos que ele tinha
domínio eram pintados de verde. Vereador Roselei, inclusive, pode confirmar isso. Os
túmulos de verde pertencia a tal terceiro, pintado de outra cor, em amarelo, era um outro
pedreiro, e eles vendiam. [falas sobrepostas]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Aí eu
te pergunto, vereador, para fazer um enterro precisa ter um coveiro para enterrar. Como se
enterra em um túmulo...VEREADOR DITINHO MATHEUS: Alguém que deveria saber
disso. VEREADOR RODSON DO CARMO: Exatamente. Eu quero fazer um apelo para o
prefeito...VEREADOR DITINHO MATHEUS: Infelizmente, até hoje continua
acontecendo, haja vista essa denúncia. VEREADOR RODSON DO CARMO: Prefeito, o
senhor lembra quando eu estava na sala do senhor, puxa a memória do senhor, eu estava na
sala do senhor, Dra. Rosália junto, sua esposa me chamou no canto, falou: "Vereador, o
túmulo da minha avó tem outra pessoa enterrada lá. O senhor pode tomar providência?". O
senhor lembra disso, prefeito? Porque, se o senhor não lembrar, eu faço o senhor lembrar. O
senhor lembra. Então ajuda, prefeito. Porque a sua esposa, que está do teu lado, também
sofreu por isso. O túmulo da avó dela, que morreu há mais de 70 anos atrás, e ela falou:
"Vereador, eu fui lá, já não estava mais os ossos da minha avó, já estava totalmente
diferente". Atingiu a família do senhor também, que é sua esposa. E quero aqui cumprimentar
o tenente-coronel Samir, que começando um trabalho lá no Cemitério Nossa Senhora do
Carmo, questão da denúncia que o vereador Leandro me passou hoje. Temos que tomar uma
atitude, fazer uma força-tarefa para que isso mais não aconteça. Problemas vão ter, mas a
gente tem que solucionar os problemas que já tem. Porque se a gente vai deixando, vai
deixando, vai deixando, nunca acontece nada. A questão de pôr a Guarda Municipal com
moto lá dentro, o prefeito já autorizou. Por uma câmera que dá giro de 45 graus, à noite, 24
horas funcionando, o prefeito já autorizou. Se tem que pôr serpentina no cemitério de ponta a
ponta, vamos colocar serpentina. Eu não tenho levantamento, mas porque eu vi, 40% do
cemitério, dos túmulos, já foi... O que nós estamos esperando? Quero parabenizar o secretario
Mariel, que está fazendo esse trabalho, que teve punho. Porque tem que ter alguém de
coragem. O Caco Colenci. Porque alguém precisa mexer no taxo. Não adianta a gente ficar só
reclamando e ninguém fazer nada. E a população que tiver algum problema, meu telefone é
3362-2043, telefone aqui do gabinete, qualquer vereador... Só para concluir, Sr. Presidente.
Alguma coisa referente ao cemitério nós estamos à disposição. Muito obrigado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez
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minutos, Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador
Lucão, vereadora Cidinha, vereadora Laide, muito boa tarde. Quero também cumprimentar
meus colegas vereadores aqui, a população que está acompanhando, a população presente,
acompanhando em seus lares, a imprensa local. Uma ótima tarde a todos. Eu quero,
novamente, tratar de um assunto, nós.. eu vejo a importância dessa tribuna. Na Sessão passada
ou retrasada, eu e o vereador Chico Loco tratamos de um assunto de suma importância para a
continuidade dos serviços públicos na cidade de São Carlos. Nós tratamos da ausência, na
verdade, de um concurso público para o ingresso de novos servidores. E a discussão ficou ali
demonstrando, na verdade, essa ausência para 150 empregos na cidade de São Carlos, para
todos os empregos da cidade. Passou-se três ou quatro dias, no dia... anteontem, saiu
publicado no Diário Oficial a convocação, na verdade, a nomeação de uma comissão para os
concursos públicos... para alguns concursos públicos de agente de combate de endemias...
Chico Louco, no combate... de agente de combate de endemias, auxiliar de saúde bucal,
cirurgião dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, médicos, todas
as especialidades, agentes educacionais, auxiliar administrativo escolar, instrutor de surdos,
intérprete educacional, professor I, II, III e IV. Então, eu quero agradecer... A gente cobra,
mas a gente vê necessidade. Eu acredito que isso também já estava sendo trabalhado. A nossa
cobrança foi no sentido de dar celeridade, viu, Gilberto, a essa questão, porque a gente sabe
que ano que vem é um eleitoral e tem as limitações para poder convocar os servidores a partir
do mês de abril. Então, eu quero, nesse momento, agradecer pela ocorrência, na verdade, por
ter o entendimento e ter publicado essa comissão para realização dos concursos públicos na
cidade de São Carlos. Um outro tema, que aí eu quero fazer um agradecimento também, em
especial ao secretário municipal de Governo, Dr. Edson Fermiano. Porque a gente vem
discutindo já há alguns dias a necessidade de se fazer, Lucão, o senhor que é um lutador na
área da saúde, juntamente com a vereador Cidinha, vereador Elton, a necessidade de uma
modernização para o Samu. O Samu, hoje, ele é analógico, e nós estamos propondo que esse
Samu faça a alteração para digital. Porque diversas áreas da cidade não tem a cobertura e
perde o contato com as viaturas, com motolância, com a base do Samu. E o Dr. Edson
assumiu um compromisso. E, na tarde de hoje, juntamente com a Isabel, que é uma das
pessoas responsáveis lá, autorizou... na verdade, já tinha encaminhado o ofício, Lucão, na
ordem de R$ 100 mil para fazer essa licitação e contratar o serviço de modernização do
sistema de analógico para digital do Samu, permitindo, assim, melhorias na comunicação. E
quero, também, fazer referência a um fato que eu presenciei na tarde de hoje. Eu não vi a
prefeitura fazer nenhum tipo de divulgação, até porque, uma atividade ordinária da prefeitura,
mas eu fiquei muito feliz de ver as mudanças que vem ocorrendo, Chico, na merenda escolar
da nossa cidade. Hoje as crianças comemoravam, Lineu... Porque, sinceramente, eu participei
de três governos municipais, estou vereador no governo passado e estou nesse governo, e eu
nunca vi o fornecimento de morangos, moranguinhos para as crianças. E a merenda escolar,
na tarde de hoje, na manhã de hoje, recebeu uma quantidade muito grande de moranguinhos,
fruto, inclusive, da agricultura familiar. Então, a gente precisa registrar esses fatos. Eu quero
cumprimentar o ex-vereador... Ex-vereador não, ele é vereador licenciado, vereador Paraná,
porque realmente agrada muito as crianças e também causa... traz uma diversidade nos
produtos de frutas que são fornecidos. Então, chegou na manhã de hoje, eu vi, o moranguinho,
abacaxi, a banana, o abacate. Então eu quero cumprimentar o esforço da Secretaria Municipal
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de Agricultura, porque sabe, passou por essa Casa, sabe o que a população, de fato, muitas
vezes pede para que haja uma diversidade na merenda escolar. Então, eu quero cumprimentar,
mais uma vez, o vereador licenciado Paraná Filho, por esse feito. Quero também trazer a
público, a exemplo do que fez o vereador Malabim na tarde de hoje, estou muito feliz com o
Convite de Preço nº 25/2019, Processo nº 1115/19, que coloca, na verdade, uma licitação
importante na praça, Chico. A licitação da ampliação da Unidade de Saúde da Família do
distrito de Água Vermelha. O distrito de Água Vermelha, durante anos e anos, a população
que mora no entorno, são tratados como fora de área. E isso traz, eu não tenho a menor
dúvida, um prejuízo muito grande, porque não garante o atendimento à saúde àquelas pessoas
que residem ali no entorno do distrito. Então eu quero agradecer ao deputado federal que
encaminhou o recurso para essa ampliação, deputado Marco Feliciano que encaminhou
recurso para essa ampliação. Quero agradecer a Secretaria Municipal de Saúde, porque esse
recurso poderia ser destinado para qualquer outra unidade, e eles entenderam a necessidade da
ampliação para trazer a segunda equipe de Saúde da Família para aquela região. E também
quero confirmar, ainda na questão da saúde, que, no próximo dia 18, 19, melhor dizendo, nós
estaremos em Brasília em mais uma reunião com o deputado federal Luiz Flávio Gomes...
Chico Loco, Luiz Flávio Gomes, porque nós estamos em um trabalho, um esforço muito
grande para conseguir um recurso, também, na ordem de R$ 300 mil para garantir a
ampliação, a reforma, a modernização da UBS da região do Santa Felícia. É uma UBS que é
triste passar lá de manhã, o Ivan Amaral sabe bem o que eu estou falando, porque aquela
população enorme, aguardando debaixo do sereno, do frio, do sol, da chuva, e eu tenho
absoluta convicção que essa emenda parlamentar deverá garantir a dignidade que aquela
população da região do Santa Felícia merece. E também quero... Eu venho a Tribuna muitas
vezes fazer críticas, mas quando a gente vê as coisas andando, nós temos que ter a ousadia,
nós temos que ter a dignidade também de vir a essa Casa e agradecer coisas que, muitas
vezes, são ordinárias, é papel da prefeitura de realizar. Mas, muitas vezes, a gente não vê a
coisa acontecer. E quando a gente vê acontecer, nós temos sim, que fazer os agradecimentos.
Nós fizemos alguns encaminhamentos também, para pavimentação, para o recape da região
do Santa Felícia. E eu tive a informação que iniciaram esse recape num quadrilátero muito
significativo ali na região do Santa Felícia, do Moradas dos Deuses. Então, eu quero
agradecer ao prefeito por estar atendendo as nossas demandas, os nossos pleitos. Pleito da
sociedade que vem a essa Casa solicitar aos vereadores esse atendimento. E quero finalizar,
essa semana foi bastante trabalhosa. Nós estivemos fazendo visita em algumas unidades
escolares. Dizer que, hoje de manhã, eu visitei o Cemei Maria Alice Vaz de Macedo, um
Cemei que localiza-se na região do Cidade Aracy. E confesso que saí de lá com o
compromisso de convidar o secretário, convidar o chefe de gabinete para a gente fazer uma
visita a esse Cemei o mais rápido possível. Nós temos alguns problemas estruturais nessa
unidade, que precisa da atenção da Secretaria Municipal de Educação. Eu não vou entrar no
mérito de todos os problemas que ocorrem, porque eu tenho só 46 segundos. Mas eu quero
eixar registrado aqui o meu requerimento verbal ao secretário municipal de Educação, ao
chefe de gabinete Leandro Severo, a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação,
para que a gente se desloque até esse local para verificar 'in loco' aquilo que eu estou falando
em relação a essa escola, questão de segurança, questão de manutenção, de infraestrutura,
enfim, de conforto para os professores, para os alunos que ali trabalham, que ali lecionam, que
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ali estudam. Então, eu gostaria de ter a atenção da Secretaria Municipal de Educação nesse
quesito para a gente poder garantir uma educação de qualidade para as crianças... E um
conforto maior para os professores poderem prestar os seus serviços. Muito obrigado e uma
boa tarde a todos. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Fez uso da
Tribuna o vereador Roselei Françoso. E agora, pelo tempo regimental de até dez minutos, o
vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente Kiki, que está na
direção da presidência nesse momento, Srs. Vereadores, população que nos ouve aqui
presente, a imprensa, meu boa tarde. Pegando gancho no que o Roselei falou da escola.
Roselei, eu não ia falar nesse assunto. Mas eu estava ali observando a escola na região do
Cruzeiro do Sul, acompanhando mais de 90, 120 dias, esse ano, as calçadas. Vou dar um
exemplo, a calçada da Escola Otávio de Moura, estava com uns 15 cm de sujeira na calçada
inteira de folha seca, pau, madeira. E eu cobrei da secretaria, estou cobrando a calçada ali, foi
feita uma parte da calçada. Quero parabenizar a secretaria. Depois de três anos a gente
cobrando ali, com emenda parlamentar, foi feita uma parte da calçada da Escola Otávio de
Moura, no Cruzeiro do Sul. E hoje não aguentei, de manhã, peguei três funcionários nosso, lá
da loja, um caminhão, participei, fizemos ali uma limpeza naquela calçada. Lotamos um
caminhão de tranqueira, um caminhão de folha e de sujeira. Que não é dever nosso, é do
poder público, é dever da Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Públicos, mas,
infelizmente, nós temos que fazer esse serviço. Como morador ali da região, fizemos a
limpeza ali e largamos em ordem aquela escola lá no dia de hoje. E outro assunto que eu
quero entrar é o assunto das concessões que está saindo, que está conversando, que já saiu.
Nós temos aqui 21 vereadores nessa Casa, eu acho que cada vereador tem um pensamento, é
por isso que tem 21 vereadores, nós temos que respeitar cada pensamento e cada vontade dos
vereadores. Mas esse vereador, olhando e analisando, eu sou contra todo tipo de concessão
que está acontecendo na cidade de São Carlos. Vou dar o exemplo do pátio do Detran, lá na
Água Fria, que foi feito um contrato emergencial por seis meses, e já faz dois anos e meio,
aquela empresa está tomando conta lá do pátio do Detran, lá na Água Fria. Aonde a gente via
vários 'guincheiros' da cidade, dava serviço para várias pessoas, vários moradores da cidade
de São Carlos. Aquela empresa, hoje, eles tem os guinchos deles próprios. Eles tomaram
posse lá daquele pátio. Eles se acham donos daquele pátio. Não tem conversa, é 260 'conto'
para levar uma moto do Botafogo, mil metros, até no pátio. O caminhão fica... as blitz, os
comandos, pega ali cinco, seis motos, então o caminhão leva do Botafogo na Água Fria, mil
metros, leva seis motos, 260 'conto' cada moto, é 1,5 'conto' que vai no bolo isso do pessoal
que toma conta lá embaixo. Então, é uma falta de respeito que aquele pessoal tem com a...
Qualquer um da gente que chegar lá hoje, você não entra no pátio, eles batem no peito: "Aqui
é um pátio particular. Aqui quem manda é nós, não tem nada mais a ver com prefeitura. Aqui
é nós e acabou". E vou falar que foi feito agora, esses dias, a concessão dos Ecopontos. Foi
feita uma concessão de cinco Ecopontos na nossa cidade. Errou, deveria ter sido uma
concessão de dez Ecopontos, foi feito só de cinco. Nós pegamos a região do Aracy, está sem
Ecoponto, o lixo está indo para as ruas, está indo para os terrenos baldio do mesmo jeito. A
região do Cruzeiro do Sul, Monte Carlo, Pacaembu, Vila Conceição, Vila Morumbi, CDHU,
não tem um Ecoponto. O lixo está indo para a beira da linha do trem, está indo para as ruas.
Está uma nojeira do mesmo jeito. Esses Ecopontos, que foi feita a concessão, hoje, se os
senhores chegarem lá, eles vão receber o material que eles quiser, chegar hoje lá com
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madeira, com pedaço de madeira, eles não vão receber. Aí eu pergunto: Aonde que vai jogar
essas madeiras? Os caras já viraram donos dos Ecopontos, já não quer receber qualquer tipo
de material, quer receber carriolinha de restos de concreto. Vai jogar uma madeira, talvez um
sofá, já estão regulando. Já não quer atender. E a cidade vai continuar porca, vai continuar
suja do mesmo jeito, então vai continuar o rolo do mesmo jeito. São Carlos cabe dez
Ecopontos, foi feito, Roselei, concessão só de cinco. Vai ficar do mesmo jeito. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Eu gostaria de acrescer na lista de Vossa Excelência o Ecoponto no
Planalto Verde. Hoje nós recebemos algumas famílias reclamando da situação, de fato, de
descarte irregular de resíduo sólido naquele bairro. E também tem recebido muitas
reclamações da situação, até porque tem uma distância muito grande da região central do
município, que é o distrito de Santa Eudóxia. O pessoal coloca ali lixo no entorno do
cemitério e depois botam fogo. E tem muitas pessoas sofrem de doenças respiratórias, tem
trazido problema. Então, os dez que o senhor apresentou, eu gostaria de acrescentar mais dois,
no distrito de Santa Eudóxia, pela distância, pela dificuldade que tem, não há um local
apropriado para o descarte desses resíduos, assim como na região do Planalto Verde, que
também carece e necessita desse atendimento, desse serviço público, para poder, de fato,
controlar o descarte de resíduo sólido na nossa cidade. Obrigado. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Muito bem, vereador. Obrigado. Então, nós estamos vendo aí a Secretaria de
Serviços Públicos já entregou os Ecopontos, não deram conta. A zona rural, que a vida inteira
a secretaria cuidava da zona rural, já não deram conta, entregaram para a Secretaria de
Agricultura. Estão falando de entregar o zoológico para a iniciativa provada. E agora estão
falando em entregar o cemitério. O cemitério da cidade de São Carlos, todos sabem, tem 150
anos, sempre o poder público, sempre a prefeitura tocou o cemitério. E tocou bem tocado. Por
que agora tem que entregar para a iniciativa privada? Com certeza a população vai pagar
conta. E vai pagar bem caro. Quem pegar o cemitério vai querer ganhar dinheiro, não vai ter
moleza, não vai ter chororô. A cidade de São Carlos que arrecada ais de R$ 1 bilhão... vai
arrecadas R$ 1 bilhão esse ano, já passou aí, várias administrações, não consegue fazer um
velório decente na cidade de São Carlos. Precisa entregar para terceiro? Nós temos aqui
cidades vizinhas de São Carlos que tem um velório de primeiro mundo, velório coisa linda.
Quem usa, família que, nos momentos difíceis, precisa usar o velório, é coisa com arcondicionado, é coisa linda de se ver. Infelizmente, os nossos velórios, eu concordo, está um
lixo, vergonhoso. Mas a nossa Prefeitura Municipal tinha condições de fazer um velório, um
velório decente na nossa cidade. Será que a prefeitura não consegue contratar dez pessoas
para deixar no cemitério, para organizar o cemitério? Isso, para mim, é falta de gestão, é falta
de competência do Poder Público. A Secretaria de Obras Públicas daqui a pouco tem que
fechar as portas, porque o lixo já... que faz o lixo da nossa cidade já é uma concessão. A
limpeza da cidade é concessão, o cemitério é concessão, Ecoponto é concessão, a zona rural já
passou. Então, para que ter secretaria? Fecha a secretaria. É a opinião desse vereador. Eu sou
contra qualquer tipo de concessão. Eu acho que quem vai pagar é o povo, é a população que
vai usar, que não vai ter choro, vai ter que pagar a conta de uma concessão, uma iniciativa
privada o cemitério de São Carlos. Eu acho que São Carlos tem condições, o poder público
tem condições de tocar o cemitério sim. Se não conseguir tocar o cemitério, entrega a
prefeitura, entrega a secretaria. Se o cara não consegue tocar um cemitério, não consegue
tocar a cidade também. É muito pior. É um desabafo. Eu estou vendo aqui... Ontem teve a
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Audiência Pública, respeito o Rodson, que é um defensor do cemitério, não só o Rodson, mas
vários vereadores, a imprensa já cobrou, várias pessoas do Facebook que já cobrou
providência no cemitério. Mas, infelizmente, eu acho que é uma loucura. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: O senhor me permite um aparte? VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim, vereador. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador, eu estive
ontem aqui, tive a oportunidade de estar, outros vereadores estiveram durante a audiência.
Nós debatemos a questão longamente do cemitério. E nós, da Comissão de Justiça e Redação,
atendendo um pedido do vereador Rodson, enviamos ao presidente dessa Casa, o vereador
Lucão Fernandes, uma solicitação para Audiência Pública. Ela ocorreu. E nós, inclusive da
comissão, iremos nos reunir daqui a pouco, nós estamos pensando em realizar, fazer uma
emenda. Porque, o que nós estamos autorizando? Nós estamos autorizando a abertura de um
estudo para a concessão ou não do cemitério. E para todos os atos que vão ser feitos, por
exemplo, ver as condições que cada um oferecer, se há interesse, se não há interesse, quais as
melhorias que vão fazer, quanto vai custar, se o preço é o maior, se é menor, se vai ter
diferenciação para quem ganha mais, quem ganha menos. Então, todos esses estudos nós
estamos pensando em fazer uma emenda, colocar essa emenda para que, depois disso tudo
isso feito, venha para a Câmara Municipal para que ela possa dar a palavra final. Então, é uma
coisa que nós queremos discutir, infelizmente, por motivos de trabalho, o senhor não pode
estar aqui ontem, mas nós queremos discutir com responsabilidade. Ontem foi iniciado um
caminho, que é um longo caminho, mas foi iniciado um caminho que nós vamos percorrer. E
a Câmara Municipal, tenho certeza, conhecendo os 20 companheiros vereadores, eu tenho
certeza que nós vamos estar acompanhando. E uma garantia disso, vereador Julio Cesar, é nós
fazermos essa emenda para que o projeto de lei que vai realmente autorizar a concessão, ele
passe pela Câmara Municipal, seja referendado pela Câmara Municipal, assim nós não
perdemos o bonde da história e nós estaremos acompanhando 'pari passo' , diariamente, todas
as atitudes da prefeitura em relação à concessão. O que eu acho... Só para encerrar, Sr.
Presidente. É um assunto de extrema importância. O que eu acho é que nós temos que pensar
numa São Carlos para o futuro. A Prefeitura Municipal, e nós temos que admitir isso, não tem
mais condições, pelo limite prudencial, de contratar funcionários. Nós temos aí, vários postos
de saúde que serão inaugurados, várias escolas que serão inauguradas, então nós temos que ter
prioridade. E algumas outras coisas que são coisas que dão prejuízo para a cidade, nós
passarmos para a iniciativa privada, mas sem fazer com que a iniciativa privada torne esse
negócio um negócio que apunhale a população pelas costas. Então, nós estamos discutindo
com muita seriedade esse assunto. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Só para concluir. Eu
acabei de falar aqui, vereador Marquinho, que eu respeito a opinião dos 20 vereadores dessa
Casa, tá? É uma opinião minha. Esse negócio de passar para a iniciativa privada, isso é
conversa que vai ser cafezinho mole para a população, não vai, não. A população vai pagar o
preço, vai pagar mais caro, vai ter dificuldade. Quem vai lá, vai para ganhar dinheiro. E, se
vai para ganhar dinheiro, a população, com certeza, vai pagar. E a prefeitura, com certeza,
vereador, tem condições, sim, de tocar o cemitério. O cemitério tem 150 anos, e em São
Carlos a prefeitura sempre tocou o cemitério. Por que não pode tocar de agora para frente? Eu
acho que com dez pessoas, contratar dez pessoas... dá para contratar dez sim, toca tranquilo o
cemitério. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Nós encerramos o
expediente falado. E houve uma solicitação aqui, por parte do partido PSB, do vereador
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Leandro Guerreiro, que vai usar o tempo do partido que foi solicitado pelo líder da bancada
dessa Casa, o vereador Elton Carvalho. Então, Vossa Excelência terá até cinco minutos, por
gentileza. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Obrigado, Sr. Presidente. Só entrar um
pedacinho na questão do cemitério, Serjão, que eu vi você falando atentamente. Você mesmo
já disse porque vai ter a concessão, porque a prefeitura não consegue fazer velório digno, não
consegue realizar um velório signo para a população. Você já está falando o porquê. Por isso
que precisa fazer a concessão. A cidade só começou a ser limpa depois que contratou a Terra
Plana. Eu tive que jogar mato na prefeitura porque a cidade estava emporcalhada. Fez a
concessão, pegou uma empresa, privatizou o serviço, agora a cidade está limpa. É isso. Não é
só as pessoas que vão vir aqui pegar dinheiro, ou você quer que a empresa privada venha para
trabalhar de graça? O povo já paga e não tem o serviço. O povo já paga e não tem o serviço.
Se pagar um pouquinho mais caro, mas ter um local bonito, um local em ordem, onde seu ente
querido está ali, que ele quer respeito, qual o problema? O povo paga, e ainda vai elogiar na
internet: "Olha, parabéns. Agora que saiu da prefeitura os nossos entes queridos tem respeito".
Eu entendo a sua colocação. Mas não dá, tem coisas que tem que tirar das costas da prefeitura.
Já mostrou que a prefeitura não tem capacidade. Agora, outra questão é o Daniel Lima. Você
não vai falar, Daniel Lima, hoje, no tempo do partido porque você não sabe como é que
funciona o Regimento. É mais uma demonstração do vereador que não sabe das coisas.
Quando você quer pegar cinco minutos do tempo do partido, você fala com o presidente da
base, que hoje é o Elton Carvalho, e tem tempo durante a Sessão para você pedir. Então você
não sabe como é que funciona. Fala também, quando você tiver oportunidade, que ontem,
você que faz parte da comissão, você quis ir embora de fininho. Teve que o vereador Roselei
chamar a atenção. Depois quer pregar de moral, de moralidade, de bom costume. Depois você
quer pregar aqui de bom moço. Vai aprender o que é o Regimento, você teve um pai vereador,
senta com ele: "Papai, ensina eu, papai. Eu não sei. Eu estou perdido". Então, hoje você não
vai falar porque você não sabe o regimento. Entendeu? Agora, quando você for se dirigir com
a população, mais respeito. O mesmo respeito que eu estou tendo agora... Olha a sensibilidade
que eu estou tendo que ter, tem criancinha ali hoje. Então eu não posso dar a sarrafada que
esse cara merece hoje, porque agora, nesse momento, tem uma criancinha ali, merece
respeito. Então, o menininho está ali, está salvando a sua pele, porque eu tenho sensibilidade.
Coisa que você não teve com o povo no seu vídeo. Em relação a você, Moises... Cadê o
Moises? O Moises corre quando eu pego o microfone. Tem que ter humildade. Usou de
politicagem do dinheiro do povo, foi terrível na sua ambição, quis usar o Seja, e ameaçou a
entidade. "Se não pedir perdão...", o vereador Moises disse, "Se não pedir perdão, eu vou tirar
o recurso que eu mandei para lá". Como se estivesse saindo do bolso dele. Esse dinheiro é do
povo, é da população, não é do vereador. Então, olha só, aqui está tendo que discutir questões
de berço. Questões de berço. E depois o Guerreiro que é o ruim. Depois eu que brigo. Dou um
grito em defesa da população, eu que sou o errado. Aí, ó, Deus abençoe. Que seja um futuro
parlamentar, um futuro doutor. E que venha com conhecimento para fazer diferença para a
cidade. Tem vontade, olha o rostinho angelical do menino. Isso aí, tem pose. Olha lá, está
concordando. Tem que dar a mão para ele duas vezes, porque está livrando a sua pele hoje.
Então é complicado. Não vai falar hoje. Não vai poder falar hoje, passou essa vergonha
porque não conhece o Regimento. E agora, na questão do cemitério, Rodson, você conta
comigo. A população vai... Quer comparar o que uma empresa particular faz com o cemitério
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aqui na cidade? Temos o Jardim da Paz, no Cidade de Aracy. Vai lá ver como que é o Jardim
da Paz, bem cuidado, e compara com os outros dois cemitérios. Vê se tem roubo lá no Jardim
da Paz, vê se tem lixo, se tem entulho, se tem ladrão andando lá de noite. Mas isso tem no
Nossa Senhora do Carmo, tem ali no Santo Antonio. Está fácil. Estamos com os exemplos aí
na cidade. O Jardim da Paz está lá, particular, cemitério limpo, cuidado, bonito. Lá quem tem
o seu jazigo, tem o ente querido lá, é tratado de forma digna. E hoje, infelizmente, a prefeitura
não consegue dar esse mesmo tratamento para a população de São Carlos nos cemitérios
municipais. Fraco. Agora, voltando, só para finalizar em 50 segundos, Daniel, com toda
categoria, na pracinha que você estava, que você acusou o povo, e que concordou que o povo
é morto de fome e que só vai para comer, o seu prefeito, Airton Garcia, do nosso partido,
deixou a praça limpa, a praça estava limpa... Não sei qual é a politicagem, você queria mandar
no povo, você queria escravizar o povão. Então você vai aprender a ter respeito. Burguesinho,
vai aprender a ter respeito, vai aprender o que prega na enxada, como que pega na enxada, e
depois você vai falar. Hoje você não vai falar. Vai falar na explicação pessoal porque o
presidente alertou. Não sabe o regimento, não faz mal ler. E tem outro vereador aqui que sabe
mais, o Azuaite, pede pera ele, ele te ensina. Não seja tímido, seja desinibido: "Prof. Azuaite,
ensina eu como é o Regimento", ele vai te ensinar. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Por gentileza, vereador Daniel Lima. Nós temos a honra de estar recebendo
aqui, nessa tarde, o Dr. Ricardo. Alguém sabe quem é o Dr. Ricardo? Dr. Ricardo está aqui do
nosso lado, dez anos...[aplausos].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Está
acompanhando da Sônia Pedrino e também da Silvia Pedrino. É uma honra receber o senhor
aqui conosco, viu, Dr. Ricardo? A Casa é sua. Próximo vereador, que se inscreveu para falar
por até cinco minutos, o vereador Azuaite Martins de França, pela Cidadania, 23.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
público presente, imprensa, senhoras e senhores. Falo em nome do meu partido, a posição do
meu partido sobre questão muito importante no país. Quando se fala país, vivemos em São
Carlos, São Carlos faz parte desse enorme Brasil. E, na medida em que o Brasil é agredido,
São Carlos está sendo agredida também. Agora não se entenda como agredido falar verdades
necessárias sobre os desmandos, os erros, os equívocos e tudo aquilo que acontece no Brasil.
E é claro que, em cinco minutos, representam muito pouco tempo para dizer tudo aquilo que
teria a dizer. Falar uma pequena parte e o resto fica para depois. Vou começar a minha fala
citando o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que é um personagem fundamental na
criação da antropologia do Brasil, e na fundação, e na vida inicial da Universidade de São
Paulo, de que muito nos orgulhamos. É atribuída a Lévi-Strauss a seguinte frase: "O Brasil vai
sair da barbárie para decadência sem conhecer a civilização. Sai da barbárie para decadência,
sem conhecer a civilização". Os fatos com relação à crise da Amazônia nos mostram muito
claramente esta situação. Porque temos, à frente do Brasil, alguém que não acredita na
ciência, alguém que não acredita na evidência dos fatos. Ignora a foto preocupando-se apenas
com a interpretação daquilo que vê, mas não enxerga, ou se enxerga, quer enxergar de uma
maneira revezada, diferente do real. E continuo com a fala centrada da ex-ministra Marina
Silva: "A Amazônia está sendo queimada por uma mistura de ignorância com interesses
truculentos. O governo está inaugurando um tempo de delinquência livre e que pode agredir a
natureza e as comunidades sem receio de punição. Não negligenciemos o prenúncio do
passado, pois... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Professor, não quero que o senhor
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perca o raciocínio, mas eu gostaria de solicitar silêncio no nosso Plenário, que existe um
orador na Tribuna. Por gentileza. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA:
Muito obrigado. "Não negligenciemos o prenúncio como no passado. Pois, o que ameaça
refazer-se é tanto pelo resultado tudo queimado quanto pelo caráter sistemático de destruição.
A tragédia das tragédias, o holocausto. Não são apenas as árvores, não é apenas a fauna, são
seres humanos, e a grande riqueza desse país que é a biodiversidade da Amazônia". Mas
quando se toca nesse assunto, e o presidente da República procurou ignorar os fatos revelados
por uma agência, que ele desmontou, sobre as queimadas no Brasil, tudo que se fala, inclusive
aqueles que ajudam a Amazônia, é dizer que existe ingerência... Dá um pouquinho só de
tolerância. O que é ingerência? Quando não existe gerência, tudo aquilo que se enxerga na sua
ausência é visto, chamado e tachado como ingerência. Mas, Sr. Presidente, só... tinha muita
coisa para... Só falar um instantezinho da biodiversidade. Não levo mais do que meio minuto.
Na Amazônia existe uma planta da qual se extrai a berginina, que tem poder anti-inflamatório
muito grande e também antioxidante. Os laboratórios da Merck vendem, no Brasil, a
berginina purificada por R$ 1 mil o miligrama. O preço do ouro é de R$ 125 o grama. Um
miligrama de berginina vale, portanto, 8 mil vezes mais do que o miligrama do ouro. Isso é a
biodiversidade que nós temos na Amazônia, que nós não sabemos explorar. E que nós
entregamos ao atraso, porque o agronegócio avançado não pensa na forma de destruição, ao
contrário, pensa na preservação. Nós estamos destruindo a nossa própria riqueza quando
viramos as costas à evidência e não defendemos, como deveríamos, o Brasil, o planeta e a
vida. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Se inscreveu, também, para
falar no tempo do partido, agora Republicanos, o vereador Edson Ferreira, por até cinco
minutos. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, vereadores, vereadora, Srs.
Presentes. Eu vim aqui mais para fazer essa divulgação que, a partir de hoje, o TSE, ele
homologou e o PRB passa a se chamar Republicanos. A alteração do nome foi para
Republicanos foi decidida em uma convenção nacional, no dia 7 de maio, em Brasília, e
agora, aprovada pela Justiça Eleitoral. Houve a alteração da nomenclatura, da logomarca, mas
mantemos a essência do partido que é o zelo pela ética e a transparência. E nós vamos, aqui
em São Carlos, continuar lutando para o melhor de nossa cidade. Muito obrigado, Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao nobre vereador Luis Enrique, Kiki, que
proceda com a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs.
Vereadores, para segunda chamada dessa 25ª Sessão Ordinária. Presidente Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis
Henrique. Presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do
Oncológico. VEREADOR CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Ditinho Matheus. VEREADOR DITINHO MATHEUS: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
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CARVALHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. Ausência
justificada. Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: E
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Sr. Presidente, são 20 vereadores presentes e uma ausência justificada.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito aos nobres vereadores a gentileza de
tomarem seus assentos. Por gentileza, Srs. Vereadores, se vocês puderem tomar os seus
assentos. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
– ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Existem alguns
processos que, dentro do acordo de Pauta, entrou com requerimento de urgência. O primeiro
processo é o Processo nº 2534, da Associação Pais e Amigos do Tênis de Mesa no valor de
R$ 59 mil. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Outro processo que
entrou, também de urgência, é o Processo nº 2473, emenda do vereador Lucão Fernandes, R$
30 mil, Malabim, R$ 22 mil, para a Associação Caratê de São Carlos. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Eu, contando aqui com a minha parceria do Dr. Ricardo,
me auxiliando nos trabalhos. Doutor, tudo em ordem? Graças a Deus, Doutor. Então
passamos agora, a votação, Dr. Ricardo, do Processo nº 2472, emenda dos nobres vereadores
Rodson Magno do Carmo, R$ 30 mil, Laide das Graças Simões, R$ 20 mil, vereador
Marquinho Amaral, R$ 10 mil, para a Liga Central da Natação. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrário. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Passamos agora, a votação do Processo nº 2471,
interessada a Prefeitura Municipal, emenda do nobre vereador Julio Cesar de R$ 10 mil, para
aquisição de cadeiras da Santa Casa. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos agora a votação do Processo nº 2426, que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na prefeitura. São emendas de deputados federais. O
primeiro aqui, por gentileza, peço que me ajudem. O primeiro é do deputado federal
Herculano Passos, de R$ 150 mil. Eu não sei quem foi o parlamentar que conquistou essa
emenda. Também? Então essa emenda de R$ 150 mil e também uma outra emenda aqui de R$
200 mil, dando um total de R$ 350 mil, conquistada pelo nosso nobre colega e companheiro
Rafinha, Rafael Almeida, popularmente conhecido como Rafinha, que eu quero cumprimentar
Vossa Excelência... Vossa Senhoria, por ir até... Que cidade que é do Herculano mesmo? SR.
RAFAEL ALMEIDA: Itu. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Itu. E conquistou uma
emenda para São Carlos na ordem de R$ 150 mil. E R$ 200 mil do deputado federal Baleia
Rossi, esteve em Brasília e também conquistou essa grande quantia de dinheiro para a Santa
Casa. Então, parabéns, Rafinha, e muito obrigado por ajudar a nossa cidade. E também R$
200 mil do deputado federal Guilherme Mussi, que foi uma conquista do nobre vereador Elton
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Carvalho. Parabéns, vereador. Totalizando R$ 699.649,00. Vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação... Solicito que os nobres vereadores colaborem
na assinatura desse projeto de lei, que é muito importante para o nosso município. Vereador
Roselei, eu gostaria que Vossa Excelência usasse um minuto da Tribuna para explicar. Por
gentileza, explica, por um minuto. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Quero agradecer,
Presidente, a vossa compreensão. O professor Azuaite e eu, a gente vêm trabalhando nesse
processo, juntamente também com o vereador Moises na Comissão de Educação. Isso aí é
uma luta antiga dos professores, ACTs, aqueles que trabalham o ano inteiro em caráter
temporário, eles buscaram, na verdade, a guarida do Ministério Público do Trabalho. O
Ministério Público do Trabalho entendeu que eles tem que ser tratados como qualquer outro
servidor naquilo que diz respeito à jornada de trabalho. Os professores, hoje, eles gozam do
benefício da Lei nº 11.738/2008, um terço da jornada é para o planejamento, é para
organização, preparar aula, correção de prova. Os professores temporários não gozavam desse
benefício. Essa mudança que nós estamos fazendo no art. 34 da Lei nº 13.889/2006, vai
garantir a esses professores a igualdade no tratamento. Então eu peço aos nobres vereadores,
inclusive, faz parte de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, junto ao Ministério
Público do Trabalho. Eu agradeço a compreensão de todos e peço que assinem, porque os
professores estão perdendo, hoje, nos seus salários. Isso aí reflete grandiosamente na vida
desses professores. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Bom, houve aí a
explicação do nobre vereador Roselei Françoso, demais membros da comissão concordam
também, vereador Azuaite. Então, agora, nós vamos colocar em votação o processo nº 2162
do ano de 2019. Tem uma emenda? Então eu preciso que seja lida a emenda. Solicito ao nobre
vereador Luis Enrique, Kiki, a gentileza de ler a emenda. Nós estaremos, então, após o
término, votando a emenda. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Excelentíssimo Sr. Presidente,
Excelentíssimos Srs. Vereadores, submeto à consideração do Plenário nos termos do art. 203
do Regime Interno da Câmara Municipal de São Carlos a seguinte emenda aditiva ao projeto
de lei em epígrafe. "Emenda aditiva, acresça-se ao Projeto de Lei nº 306/2019, o seguinte art.
1º, sendo renumerado os demais. Art. 1º O art. 32, da Lei Municipal nº 3889, de 18 de outubro
de 2016, passa a vigorar com a seguinte alteração, Parágrafo Único: Nos aditamentos a que se
refere esse artigo será observada a proporcionalidade de horário para atividades com alunos,
horas semanais de trabalho coletivo, horas semanais de trabalho pedagógico individual e
horas semanais em local de livre escolha do docente".
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Vou colocar, então, em votação a emenda que foi lida. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Então, aprovada a
emenda. Agora, a votação do processo já com a emenda incluída. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado, então, por
todos vereadores que estão aqui presentes, o Processo nº 2162.PROCESSOS EM REGIME
DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES - Passamos, agora, à votação dos processos da Pauta, que constam na Pauta.
Primeiro Processo nº 842, do nobre vereador, que justificou a sua ausência por motivo de
doença na família, vereador Gustavo Pozzi, que institui o Programa São Carlos Mais Saúde de
parceria entre o poder público e empresas privadas para as melhorias urbanas ambientais,
paisagísticas em áreas de lazer e de práticas esportivas. Os vereadores que são favoráveis
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permaneçam... Então, nós estamos votando o projeto substitutivo. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 2016. Interessado: o
vereador Malabim. "Institui a Semana Municipal do Plantio de Árvores, passando a integrar o
calendário oficial do município de São Carlos." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 2139. Interessada: a prefeitura
municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
prefeitura municipal da ordem de R$ 1 milhão para serviços públicos." É um processo que a
gente já votou lá atrás, de R$ 4 milhões, e agora eles estão usando R$ 1 milhão para aquisição
de máquinas através de financiamento bancário. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos agora à votação do Processo nº 2183. Interessado:
vereador Edson Ferreira. O vereador Edson está solicitando a retirada do Processo nº 2183 por
uma semana. Eu consulto os senhores vereadores, os que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos à votação do Processo nº 2274. Interessado: nobre vereador Benedito
Matheus Filho. "Que denomina a praça localizada no cruzamento das Ruas Tocantins com o
Rio Jacaré no Jockey Club, de Praça Mário Casale." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 2289. Interessado: nobre
vereador Lucão Fernandes. Mas eu gostaria de consultar os nobres vereadores da
possibilidade da retirada desse processo para que eu possa fazer uma melhor análise. Eu
consulto os Srs. Vereadores. Os que são favoráveis à retirada desse processo permaneçam
como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Eu agradeço a gentileza dos nobres vereadores. Passamos à votação do Processo nº
2292. Interessado: vereador Rodson Magno do Carmo. Assunto: denominação de Marcolino
Pedrino a rotatória situada à Avenida José Pedro Mendonça. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Que dá
acesso ao Residencial Damha. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr.
Presidente. Votação nominal, por favor. Votação nominal. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: O vereador está solicitando a votação nominal. Então, por gentileza, nobre
vereador Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção Srs. Vereadores para votação
nominal. Vereadores favoráveis, sim, vereadores contrários digam não. Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Ditinho Matheus. VEREADOR DITINHO MATHEUS:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. Elton Carvalho. Elton Carvalho.
Gustavo Pozzi, ausência justificada. Julio Cesar. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão Fernandes no
exercício da presidência não vota. Luis Enrique, sim. Malabim. Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises
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Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezenove vereadores votaram sim, nenhum vereador votou
não, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Então aprovado por 19 votos
favoráveis e nenhum contrário. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: O Processo 2.292 do ano de 2019.
VEREADOR RODSON DO CARMO: A declaração de voto vai ficar para o final, Sr.
Presidente? Ou pode ser agora? Depois? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Se vocês
puderem me ajudar. VEREADOR RODSON DO CARMO: Tá bom. Então depois
declaração de voto, por favor. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito obrigado
nobre vereador. Passamos agora à votação do Processo 2.332, parece que esse número aqui já
foi do Azuaite, hein? Né, Azuaite? Passamos à votação do Processo 2.332, parece que o
senhor já teve esse número, PPS. [risos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Interessado: nobre vereador Robertinho Mori Roda. "Que altera o dispositivo da Lei
Municipal 13.391, de 4 de agosto do ano de 2004, que dispõe sobre a desafetação e alienação
de áreas públicas invadidas aos proprietários lindeiros e dá outras providências." O vereador
quer com esse... a intenção desse projeto do nobre vereador é que antigamente era até cinco
parcelas, e agora ele está fazendo a sugestão para até 12 parcelas facilitando ainda mais,
dentro do orçamento da família de estar pagando essa diferença. Então parabéns, vereador. Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Se manifestando os contrários,
aprovados por todos vereadores que estão aqui presentes. Todos vão declarar voto no final, o
Rodson já fez a solicitação. E aqui é um caso que nós vamos, que está dentro do que vereador
solicitou. Processo 2.348 que... Interessado: prefeitura municipal. "Que desafeta e autoriza o
Poder Executivo a alienar uma área pública a José Eduardo Martin e dá outras providências."
Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado também por todos vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do
Processo 2.349. Interessado: prefeitura municipal. "Que desafeta e autoriza o Poder
Executivo a alienar a área pública a Liz Fernanda Butignon." Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Quem está dando risada já sabe por que foi, né?
Passamos à votação do Processo 2.389. Interessado: nobre vereador Azuaite Martins de
França. "Denomina de Complexo Viário Professor Ronaldo de Melo Castanho ao espaço
compreendido entre as rotatórias, na circunflexão entre a Rua Passeio das Magnólias e a
Avenida José Antonio Santilli, entre os bairros Parque Faber III e, como é que é? Swist (sic)
Park. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Swiss Park. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Swisch (sic) Park. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Swiss.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Suichs (sic). ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Swiss. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Swiss, tem que falar assim, viu, gente? Lá
dentro, eles falaram [ininteligível], tem que falar Swiss. E aí me chamaram de alguma coisa lá
dentro também. Os vereadores que são favoráveis a esse processo permaneçam como estão.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Pela ordem. Votação nominal. SR.
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PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Votação nominal solicitada pelo nobre vereador
Azuaite Martins de França. É brincadeira, eu preciso treinar minha língua, nobre vereador.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Swiss. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Vamos lá, então para a votação do Swiss. Atenção, Srs. Vereadores para a
votação nominal. Vereadores favoráveis digam sim, vereadores contrários, não. Azuaite
Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Ditinho Matheus. Ditinho Mateus. Ausente do Plenário.
Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Elton Carvalho. Elton, ausente do Plenário. Gustavo Pozzi ausência justificada. Julio Cesar.
Laide da Uipa. VEREADOR LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes no exercício da presidência não vota, Luis Enrique, sim.
Malabim. Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno. Rodson Magno, ausente do
Plenário, Roselei Françoso. E Sérgio Rocha. Dezesseis vereadores votaram favorável e
nenhum vereador votou contrário a esse projeto, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Então aprovado por 16 votos favoráveis e nenhum contrário o Processo
2.389. Tenho certeza que se tivesse direito de voto o Dr. Ricardo votaria favorável, doutor?
Muito bem. Passamos à votação do Processo 2.399. Interessada: prefeitura municipal. "Que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura." É um valor de
R$ 6.600,73 para o Fundo de Solidariedade para aquisição de equipamento destinado ao
desenvolvimento do curso técnico básicas de garçom." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO [02:27:34]: Não, não. É aqui, ó. Você fez esse que esse é do... esse não
votou ainda. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Do Processo 2.425. Interessado: a
prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
também na prefeitura, no valor de R$ 184.431,93, para a Secretaria Municipal de Obras
Públicas, despesa com a contratação de empresa de engenharia para execução de drenagem na
Rua Albino Triques, próximo ao nº 265." Os vereadores que são favoráveis permaneçam
como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos à votação do Processo 2.427. Interessado: a prefeitura. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional na prefeitura." No valor de 16 mil do evento Quebrando o
Silêncio que nós tivemos em frente o mercado municipal. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 2.448. Interessada: prefeitura
municipal. "Que altera dispositivo da Lei 18.463, de 15 de dezembro do ano de 2017 e dá
outras providências." Esse processo é de R$ 20 mil, repasse para a Associação Sal da Terra.
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Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos, então agora...
passamos então.. Hã? Tem emenda? PROCESSO DE RESOLUÇÃO EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES - Passamos, então à votação do Processo 2.374, Projeto de Resolução nº 6.
Interessado: nobre vereador Marquinho Amaral. Assunto: Denomina de Maria Thereza
Nonato Petrilli a sala localizada junto à biblioteca jurídica Francisco Xavier Amaral Filho da
Câmara Municipal de São Carlos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Existe uma emenda que foi
apresentada só alterando o nome da sala. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu
solicito ao nobre vereador Luis Enrique Kiki que proceda com a leitura da emenda.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimos Srs.
Vereadores, submeto à consideração do Plenário a seguinte emenda modificativa ao projeto
de resolução em epígrafe. Emenda modificativa: "O art. 1º do Projeto de Resolução nº 6/2019
passa a figurar com a seguinte redação: 'Art. 1º A sala da... Hemeroteca localizado junto à
biblioteca jurídica Francisco Xavier Amaral Filho da Câmara Municipal de São Carlos passa a
denominar-se Maria Thereza Nonato Petrilli'. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Pela ordem. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre
vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA:
Eu... antes de mais nada, Sr. Presidente, talvez não seja o momento exato, mas supondo-se
aprovada... aprovado o... a resolução, né? Que se dispense... está ruim isso aqui. Que se
dispense o interstício da redação final para a adequação de redação. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: [ininteligível] final? VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA:
Para adequação de redação. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Correto. Perfeito,
nobre vereador. Então, os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Então aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Agora, nós vamos votar o projeto já com a emenda. Então os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Quero agradecer aqui o apoio do Dr. Ricardo nesse processo de
votação dos processos. Passamos agora para o último momento da nossa Sessão. Antes do
último momento do... explicação pessoal, alguns vereadores querem declarar voto. O
primeiro que se inscreveu foi o vereador Rodson Magno do Carmo. Eu só peço a gentileza de
Vossas Excelências que permaneçam na declaração de voto e que respeitem o tempo de até
dois minutos. Se não respeitarem eu vou usar da deselegância e pedir para cortar o microfone.
A fala. VEREADOR RODSON DO CARMO: Para deixar bem claro, presidente, eu nunca
deixei de respeitar a ordem dessa Casa. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não estou
me referindo a Vossa Excelência. VEREADOR RODSON DO CARMO: Justificativa do
presidente... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza, eu não estou me
referindo a Vossa Excelência, estou pedindo a compreensão de todas as Excelências dessa
Casa. VEREADOR RODSON DO CARMO: Justificativa. Gostaria aqui de cumprimentar
os familiares do Sr. Marcolino, pediria para que a D. Nair, esposa, ficasse de pé, Dra. Sonia
Pedrino, seu esposo. A Silvia e a Claudia [ininteligível] ficassem de pé. Esse pessoal que está
aí, maravilhoso, que eu tenho uma gratidão muito grande com vocês, são os familiares do Sr.
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Marcolino. "O presente projeto de lei objetiva conceder o nome do Sr. Marcolino Pedrino à
rotatória localizada na entrada do Residencial Damha. Marcolino Pedrino nasceu no dia 7 de
outubro de 1931. Filho de... Sr. Presidente, o senhor poderia interromper a Sessão, por
gentileza, é uma coisa tão deselegante a hora que você está falando, peço perdão, eu não
consigo me concentrar. Me desculpa, Sr. Presidente!
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Eu peço... peço...VEREADOR RODSON DO CARMO: Me desculpe, D.
Nadir me perdoe, eu fico desconcentrado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu
gostaria de pedir silêncio, a gentileza, e gostaria que o vereador iniciasse novamente a leitura
da justificativa. VEREADOR RODSON DO CARMO: Me desculpe, Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: E o tempo de Vossa Excelência será recuperado.
VEREADOR RODSON DO CARMO: "O presente projeto de lei objetiva conceder o nome
do Sr. Marcolino Pedrino à rotatória localizada na entrada do Residencial Damha. Marcolino
Pedrino nasceu no dia 7 de outubro de 1931, filho de Miguel Pedrino e Emília Mascaro
Pedrino, imigrante italiano, começou a trabalhar com apenas 14 anos, desde 1944, na empresa
Faber Castell, aonde permaneceu por 38 anos. Casou com a senhora Nair Garcia Pedrino no
dia 3/12/1955, onde teve três filhas, Silvia Helena Pedrino, funcionária pública aposentada,
Dra. Sonia Cristina Pedrino Porto, advogada e a Sra. Claudia Regina Pedrino Migliato,
empresária. Teve um neto, Vinicius Pedrino Migliato, que hoje é estudante. Aposentou-se no
ano de 1982, tendo aí, a partir daí, tornando empresário no ramo de confecção à frente da
empresa Camuflagem Tudo em Uniforme. Empresa renomadíssima, empresa dessa cidade.
Por mais de 30 anos, a sua gestão Camuflagem gerou mais de 50 empregos diretos e indiretos.
Infelizmente, faleceu no dia 29 de março de 2015, um homem de moral ilibada, deixou um
legado de trabalho seguido por todos seus familiares. Um exemplo de vida, de caráter, movido
pela força de vontade e que nunca desistiu do seu sonho. Um pai de família em que seus filhos
muito se orgulham pelo exemplo, a força e determinação que o Sr. Marcolino deixou." Então,
Silvia, eu tenho um ato de gratidão muito grande a você, você que me conhece desde
pequeno, foi diretora do expediente no ano de 1993, à frente da prefeitura, deixando um
legado muito grande naquela administração, agradeço a você por tudo. Não queria estar aqui
colocando o nome do seu pai, queria que o Sr. [interrupção no áudio]. Sr. Presidente, eu vou
ser rápido. Gostaria que seu pai estivesse vivo junto a nós, mas vai ficar perpetuado o nome
do seu pai nessa rotatória. Que Deus abençoe todos vocês. Dona Nair, essa pessoa
maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. Suas filhas, Dra. Sonia, a Claudia, que
Deus abençoe todos vocês. E onde o Sr. Marcolino estiver, ele possa receber muita luz
espiritual. Muito obrigado a todos vereadores. Agradeço a vocês por terem votado por
unanimidade nesse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente, e me desculpa a exaltação.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Parabenizar aqui o nobre vereador Rodson pela
iniciativa. Merecida. Próximo vereador que se inscreveu, o vereador Roselei Françoso, por até
dois minutos. Queria consultar se está tem mais algum vereador. Pode falar, pois não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, eu havia solicitado a minha
inscrição, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Me desculpa, nobre
vereador mas não me percebi. Pode ser o próximo? VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Eu consulto se o Marquinho quisesse falar primeiro, porque eu gostaria do...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pois não. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por
gentileza, Marquinho Amaral, o senhor me desculpe, mas eu não ouvi Vossa Excelência
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solicitar... para estar usando a Tribuna, declaração de voto. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha.
Família Pedrino aqui presente, foi uma honra muito grande poder votar a favor desse projeto e
poder ter sido um dos responsáveis lá na Comissão de Justiça e Redação de exarar parecer
favorável porque nós conhecemos o pai, o marido de vocês. E eu sei do homem sério,
trabalhador, honesto que ele era. Então parabéns a vocês. E nós aprovamos, também, na tarde
de hoje uma homenagem a uma pessoa que se dedicou por mais de 20 anos a essa Casa de
Leis, Sr. Presidente. Foi uma funcionária extremamente exemplar, sempre atendeu a todos
com muita dedicação. Eu me refiro à saudosa Maria Thereza Nonato Petrilli. Ela trabalhou
aqui na Câmara Municipal, foi bibliotecária durante um longo período, e eu vou fazer a leitura
da justificativa do projeto que denomina de sala... de sala da hemeroteca da biblioteca jurídica
Francisco Xavier Amaral Filho, da Câmara Municipal de São Carlos, de Maria Thereza
Nonato Petrilli. Essa sala que foi reorganizada por Vossa Excelência, presidente, ela abriga a
coleção de jornais desde a década de 1940, 50, acho que é o maior acervo de jornais antigos
da cidade de São Carlos. E toda essa documentação na época foi organizado, catalogado e
também houve encadernação desse farto material pela Thereza que foi a responsável
[interrupção no áudio] pela biblioteca. Eu passo à leitura da justificativa. "A biblioteca
jurídica Francisco Xavier Amaral Filho conta com uma hemeroteca, arquivo de coleções
organizadas de periódicos da cidade desde os anos de 1940. Espaço que foi remodelado na
gestão do atual do presidente Lucão Fernandes. Reestruturar aquele importante local faz
justiça à história da biblioteca jurídica cuja existência foi oficializada no ano de 1956, através
da Lei 3.342. Na época, o Legislativo já funcionava no atual prédio no edifício Euclides da
Cunha. Onde anteriormente funcionou o Fórum e a delegacia da comarca. Idealizador da
Seção, presidente da Câmara naquele período, Francisco Xavier Amaral Filho, ex-diretor
geral dessa Casa ao longo de 44 anos, começou a formar o acervo que ficava à disposição das
Comissões Permanentes da Casa para consulta. A partir de 2 de janeiro de 1978, após uma
ampla reforma no prédio, o presidente da Casa, na ocasião, o inesquecível Jamir Leôncio
Schiavone, contratou uma bibliotecária, a Sra. Maria Thereza Nonato Petrilli, com a
incumbência de organizar a biblioteca que ganhou espaço próprio, funcionando no 1º andar do
nosso edifício, onde hoje é sala do vereador Julio Cesar. O acervo foi ampliado e passou a ser
atualizado contemplando diversos ramos do Direito, revistas jurídicas e acesso à
jurisprudência. E ainda, a hemeroteca reunindo periódicos locais e Diários Oficiais. Maria
Thereza trabalhou com grande dedicação e dinamismo na biblioteca durante longos 27 anos
da sua vida. Além dos vereadores, a repartição começou a receber acadêmicos da
universidade federal... da universidade de Direito na Faculdade de Direito de São Carlos, a
Fadisc. De outras universidades e advogados que ali realizavam consultas e estudos. Em
1994, uma resolução da Mesa diretora de autoria da ex-vereadora Julieta Lui oficializou
denominação de biblioteca jurídica Francisco Xavier Amaral Filho, falecido naquele ano.
Após organização, o acervo foi transferido para as atuais dependências no prédio da Rua 7 de
Setembro, 2.077, defronte à sede da Câmara onde a biblioteca foi inaugurada, reinaugurada
em 1998 pelo meu querido amigo, presidente na época desta Casa, vereador Azuaite Martins
de França, que muito nos emocionou com aquela inauguração. A hemeroteca armazenando
coleções de jornais que deixaram de circular na cidade ao longo do tempo, é um privilegiado
local para o estudo das publicações da imprensa e estudos históricos sobre a nossa cidade. Era
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um local muito querido e muito organizado pela Maria Thereza, que sempre pautou no seu
trabalho pela ética e pelo elevado espírito público. Por se tratar de um espaço relevante para a
preservação da memória histórica e acesso ao conhecimento, é fundamental que a Câmara
mantenha a sala que o abriga e lhe atribua a denominação de hemeroteca Maria Thereza
Nonato Petrilli, fazendo justiça a honrosa memória de uma profissional que com muito zelo,
carinho e que por tantos anos ali trabalhou com muito amor, dedicação exemplar. Maria
Thereza Nonato Petrilli era casada com o saudoso amigo José Horácio Petrilli. Nasceu em 9
de julho de 1940, e teve dois filhos, o Rodrigo que está aqui presente, e a Giovana. Formou-se
pela Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos. Faleceu em 3 de agosto de
2001", quando eu era vereador já nesta Casa e nós sentimos muito, Rodrigo, a morte da sua
mãe. Você sabe o carinho que eu tinha por ela e sei que ela tinha por mim. Eu era pivetinho,
saía aqui da escola Paulino Carlos, vinha acompanhar o meu pai, e eu ficava horas e horas
conversando e aprendendo com a tia Thereza. Eu tenho certeza que esta Casa faz justiça, na
tarde de hoje, ao votar uma simples, singela, mas de coração homenagem à sua mãe, uma
grande e inesquecível amiga que eu conquistei aqui na Câmara Municipal. Um abraço a você,
um beijão para a sua irmã, e eu tenho certeza que a Thereza hoje está em festa, porque ela...
depois da família e da sua casa, era o local que ela mais gostava e que ela mais amava. Um
abração. [aplausos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu quero explicar para os Srs.
Vereadores que o vereador Marquinho Amaral, vereador Rodson Magno, não sei se tem mais
alguém aqui que denominou nome de rua, então acabar falando um tempo maior, porque esse
tempo que ele iria ler a justificativa seria após a votação do processo. Então por isso que eles
têm um tempo maior para fazer uso da Tribuna. Então para declarar voto agora o nobre
vereador Roselei. Será que o senhor deixaria o nobre vereador? Eu acho que talvez, acho vai
falar... tá bom. Cidadania 23. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, público presente. É para... agradecer aos meus pares a aprovação
com o seu voto, na tarde de hoje, da denominação de Complexo Viário Professor Ronaldo de
Melo Castanho, ao trecho compreendido entre a rotatória em frente o Residencial Faber III e a
Avenida José Santilli. Ronaldo de Melo Castanho, casado com a professora Maria Carolina
[ininteligível] de Melo Castanho, faleceu recentemente. Foi um professor extremamente
competente, amado por seus colegas, amado por seus alunos. E que deixou enorme saudade.
Um pouquinho de retribuição à memória de Ronaldo é isso que nós estamos fazendo nesta
tarde ao atribuir-lhe, ao atribuir seu nome a esse logradouro na cidade de São Carlos. Mas a
gente vai mais além. Professor tem que ser denominação de escola. Então, a gente já está
trabalhando nesse sentido e a gente precisa sempre estar preservando a memória dos grandes
moradores, daqueles que contribuíram bastante. [troca de presidência]. PRESIDENTE
DIMITRI SEAN: Pode prosseguir, Sr. vereador. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Agradecimento dessa cidade no caso da educação. Então, meus agradecimentos a
todos vocês, e os meus cumprimentos também a generosidade do Rodson, a generosidade do
Marquinho Amaral e generosidade de tantos outros vereadores que foram felizes ao propor
nomes de distinguidos cidadãos são-carlenses a espaços públicos de nossa cidade. Muito
obrigado, meus parabéns. [aplausos]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: O próximo inscrito,
vereador Roselei Françoso. Por até dois minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Sr. Presidente, vereador Dimitri, quero dizer que votei favoravelmente a esse projeto, uma
propositura que quero cumprimentar o vereador Robertinho Mori Roda pela iniciativa porque,
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realmente, eu acho que ele faz justiça àqueles mais necessitados. Nós temos uma lei
municipal, a Lei 13.391/2004, né, uma lei que já tem aí 15 anos e que vem, na verdade,
dificultando a vida daquelas pessoas mais simples quando do ato de uma construção, quando
do ato de uma realização de uma obra, invade uma pequena área pública. E isso traz
dificuldades porque essa área pública precisa ser desafetada, ela precisa ser alienada, né, do
município para o particular. E isso muitas vezes tem um custo que a pessoa simples não
consegue fazer a aquisição, fazer a regularização daquela área. Porque a lei anterior, essa Lei
13.391/2004, ela previa o parcelamento de até cinco parcelas. Então, Robertinho Mori teve a
iniciativa plausível, né, tem aqui o meu reconhecimento, o meu respeito, por viabilizar,
permitir através de uma lei municipal, que o cidadão possa fazer o parcelamento até 12 vezes.
Isso facilita bastante. Tenho absoluta convicção que vai estimular as pessoas a regularizar
situações que muitas vezes não tinham condições. Então, quero cumprimentar o nobre
vereador Robertinho Mori Roda pela iniciativa, né, que tenho absoluta convicção que vai
fazer justiça e vai permitir que as pessoas possam regularizar suas áreas. Muito obrigado e
uma boa tarde. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Eu vou pedir ao Kiki, secretário, que
venha assumir a presidência para que eu possa fazer uso da Tribuna, por favor. [troca de
presidência]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE : Me desculpa, Sr. Vereador. Com a palavra,
por até dois minutos, o nobre vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vim trazer mais um fato significativo sobre esse processo que o
vereador Roselei Françoso acabou de discutir, que se trata da desafetação e posterior
alienação de áreas. Ocorre que na legislação municipal atual, existe um limite, o tamanho
máximo da área que pode ser desafetada, e posteriormente alienada. São 30 metros quadrados.
É isso que diz a nossa lei municipal. Ocorre que a prefeitura tem mandado processos para cá
de 90 metros quadrados. Tem na Comissão de Urbanização, da qual eu faço parte, um
processo que pretende desafetar, alienar 145 metros quadrados, é mais que [ininteligível] lote,
né, daria para construir uma casa inteira só nessa parte que vai ser desalienada. Então, nós
precisamos repensar ou muda-se a lei, né, e permite que se venda o quanto quiser vender, ou
então a prefeitura precisa se atentar ao que está escrito, respeitar a lei municipal e não mandar
projetos acima dos 30 metros quadrados. Na comissão, atualmente, Sr. Presidente, existem
dois processos lá parados, né, e eu convoquei membros da Procuradoria do município para
que se expliquem. Porque em um deles, um dos procuradores, o Dr. Alexandre,
razoavelmente, diz: "Precisa licitar". Passa o tamanho máximo que pode fazer sem a licitação.
Já o outro procurador, o Zanetti, diz: "Não, faz. Faz desse jeito mesmo". Então chegou um
processo aqui em que há divergência entre dois procuradores da prefeitura. Mandaram para cá
do mesmo jeito. Então me parece que estão tentando vender pedaços da cidade na força bruta.
Isso que não pode acontecer. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Mais algum vereador
inscrito para a discussão dos projetos que foram apreciados e votados? VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presidente, gostaria de pedir licença a Vossa Excelência. Eu, o
vereador Marquinho Amaral e o vereador Rodson, nós temos uma reunião agora para discutir
a questão dos processos da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Então, queria pedir
licença para a gente poder trabalhar. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Perfeito. Concedida,
sem dúvida. Explicação pessoal, o vereador Daniel Lima, pelo tempo regimental de até cinco
minutos. Vereador Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Quase boa noite. Senhoras
e senhores, Aqui nessa Casa, no Plenário, vereadores, vereadoras, todos ouvintes aqui, é um

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento
Setor de Protocolo e Arquivo

privilégio a gente estar aqui, uma honra subir a essa Tribuna. E digo a vocês que o momento
de a gente estar vereador é algo extremamente interessante. Onde a gente aprende, né, a lidar
com os matizes diferentes, onde algumas cores são mais acentuadas, outras cores são mais
pastéis. Eu prefiro sempre os tons mais equilibrados, né? E eu agradeço muito a Deus por
estar presente aqui, colocar parte do nosso trabalho à disposição da sociedade. Homem de 44
anos, formado, com muita vontade de trabalhar por essa cidade. Ciente de onde eu vim, né,
onde eu peço a Deus para nos dar muita orientação para a gente dar os passos e a gente ser um
soldado aqui de uma cidade mais justa, mais forte, mais pujante. Eu tive um pequeno
momento aqui de forma mais pessoal, e eu peço para, nesse momento, se alguma situação for
maior, for citada diante da imprensa, eu peço com toda a vênia e toda a isenção que assim eu
acredito que a imprensa trabalha que, por gentileza, no meu Facebook, que é Daniel Lima
Dani Lima, possa assim no vídeo com a extensão de 9 minutos e 30 segundos e não com o
trecho estrategicamente pontuado de dois minutos, mas que o cidadão e cidadã possa ver ao
todo, né, o desenrolar de um raciocínio com começo, meio e fim. Onde o senhor e a senhora
poderá ver, e perceber quais são as minhas intenções diante de um fato que aconteceu no
sábado, que eu vejo da forma mais tranquila, mais branda, mais calma, porque o propósito
sempre é o melhor. E a verdade que é minha, não é a mesma verdade de outrem, do senhor, da
senhora, dele e de todos. Cada um tem sua verdade e o juízo de valor é feito pelos senhores.
Eu fiquei ontem muito feliz na visita que eu fiz, que eu fiz na Cemei João Muniz, onde nós
tivemos ali uma reunião dos pais e mestres, vereador Kiki, e foi... eu fiquei muito feliz mesmo
com a receptividade, onde a gente fez um requerimento que já foi recebido com uma visita in
loco do secretário de Educação Nino Mengatti junto com a chefia de gabinete, o Severo, mais
o Roberto Rado, onde a gente conseguiu constatar ali alguns problemas de zeladoria que serão
atendidos segundo requerimento e segundo aquilo que a gente conversou pessoalmente. Nesta
reunião, isso semana passada. E ontem, a gente na reunião, a gente com esta... com este
momento que a gente teve, com os pais e os alunos, a gente teve uma... perdão. A gente em
outubro, no dia 12 de outubro a gente irá comemorar o Dia das Crianças, tá? O que mais? Nós
aqui... ontem, eu tive a assinatura, participei, melhor dizendo, da assinatura da ordem de
serviço da Emeb Janete Lia, né, junto ao secretário de Educação, junto ao prefeito, secretário
de Obras, Reginaldo Peronti, uma escola que atende mais ou menos 230 crianças, então foi
um momento muito feliz que a gente esteve ali presente. E amanhã, só para terminar o
raciocínio, vereador, só um pouquinho que está terminando o tempo [interrupção no áudio].
Por gentileza. É que passa muito rápido o tempo. Nós teremos amanhã, no ginásio da
Redenção, às seis horas da tarde, onde o jogador de basquete, o Nenê Hilário vai estar
presente para prestigiar o projeto Basquete para Todos, do Rafael, da Neusa e do Wagner.
Projeto esse que a gente vai apoiar. Digo a vocês que a vida, para terminar o meu raciocínio, a
vida é um eterno aprendizado, né? Estou aqui, vereador, há quatro meses. Quem sou eu para
querer saber de todas as normas e regras? Mas isso faz parte da vida, o meu pai, médico
pediatra há 52 anos, quantas vezes eu chego lá na casa dele e está de robe com o Sr. Nelson
Pediatrics estudando pediatria onde pergunto para ele: "Pai, mas ainda estudando?" Ele fala:
"Sim, a vida é um eterno aprendizado". Então, a gente sempre está aprendendo com a vida,
né? E o importante é isso. Eu agradeço a oportunidade a todos. PRESIDENTE LUIS
ENRIQUE: Fez uso da palavra, dentro da explicação pessoal, o vereador Daniel Lima. E,
agora, também explicação pessoal, pelo tempo regimental de até cinco minutos, o vereador
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Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO O GUERREIRO: Espero que essa Sessão
seja de aprendizado para o vereador Daniel Lima, que falou besteiras no Facebook, que
cobrou a população de uma forma que não se deve cobrar. A gente só tem que agradecer a
população. População que paga nossos salários. E concordou com o seu comparsa, eu vou pôr
o áudio novamente, que, talvez, ele não ouviu o que ele mesmo falou. Eu vou pôr novamente,
novamente tratando o povo como miserável. O povo que paga o salário desse cidadão como
miserável. Eu vou pôr novamente aqui, ó, vamos lá. [exibição de áudio]. VEREADOR
DANIEL LIMA: [ininteligível] a gente chega aqui de manhã, para 'trampar', para fazer as
coisas, estou pensado que eu vou ter 30, 40, 50 pessoas aqui. Ô, gente... estou eu, o Silvio. O
Silvio chega aqui, está o Silvio, está o Tom. Meu, que pouca gente, mais ninguém, mais
ninguém. Então, você pega aqui, ó, mostrar para vocês, gente, ó. Estamos nós aqui e
pouquíssimas pessoas. Então, gente... está errado isso. Sabe, muito se cobra do poder público,
né, e a gente né, como cidadão, acaba... com o dever nosso, a gente não cumprindo. Então,
olha só aqui, gente. Estamos aqui, ó... estamos 'trampando', fazendo a limpeza aqui, mas,
gente... só tem quatro pessoas, agora se tivesse um evento, Tom, agora se tivesse um evento a
turma estaria aqui? Fala a real, meu, vamos...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: A turma
gosta de festa que vem o picolé, a pipoca e o bolo que foi aniversário de 1 ano da pista, né? Aí
eles trazem as crianças e todo mundo se diverte porque, vamos combinar assim, é uma boca
livre." VEREADOR LEANDRO O GUERREIRO: Boca livre. Povão só vai nos eventos
para boca livre. E ele concorda, ele: "'Pô', se fosse um evento, o povo vinha, não é, Tom?" Aí
o Tom fala, é assim que trata o povo. Você acha que o povo é miserável, morto de fome igual
você, rapaz. Você vai aprender ter disciplina aqui dentro. Primeiro quando um fala o outro
escuta, eu escutei você, você escuta eu, ou você vai continuar passando vergonha. Aprenda,
rapaz, você é da alta sociedade, eu sou da classe baixa. Estou mostrando mais educação do
que você aqui. Quando um fala o outro ouve. Assim que funciona aqui. É assim que funciona.
Você vai saber do regimento, vai falar com o 'papis', 'papis' foi vereador, "papai, me ajuda".
Papai foi vereador, pelos colegas, parece que foi um bom vereador, eu não acompanhei. Então
papai sabe te falar alguma coisa do regimento. E vai te disciplinar, porque se o papai não
disciplinar, eu vou. Segunda coisa, a turma do PT hoje em São Carlos, é um rebanho sem
pastor. É um povo sem dono. Os líderes do PT diziam que era o Newton Lima, sumiu. É um
fantasma hoje. Depois colocaram como laranja, não sei se foi como laranja, ou se foi por falta
de opção o Sr. Lineu Navarro. Inclusive, o Sr. Lineu Navarro está vendo o povo do PT... o
rebanho sem pastor. O povo do PT sem dono, sem líder. E ao invés, Sr. Lineu Navarro, de
reunir o povo, de reunir o PT, ao invés de você reunir o PT, você se acovarda, você se
acovarda... como é um covarde. Você se acovarda! Você se acovarda! Grita que nem cachorro
sarnento. Você gritava que nem cachorro sarnento aqui. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE:
Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Todas as Sessões, e está caladinho.
[campainha]. [falas sobrepostas]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Por gentileza!
Leandrinho! Seu tempo vai ser acrescido... por favor, quando o vereador estiver falando
ninguém do Plenário se manifeste. [campainha]. [falas sobrepostas]. [campainha]. [falas
sobrepostas]. [interrupção no áudio]. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Alô, vereador Leandro Guerreiro, por gentileza, por gentileza, por gentileza.
Por gentileza, vereador, você dá licença, deixa eu explicar para Vossa Excelência. Vossa
Excelência quando cita nomes lá aí o senhor deixa o direito da pessoa se manifestar. Então
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não pode, não pode. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não pode citar nome das pessoas que
estão na Tribuna. Sei que Vossa Excelência sabe, mas não podemos citar nomes de pessoas
não pode. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não pode. Por gentileza. O tempo de Vossa
Excelência, o tempo de Vossa Excelência já encerrou? VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: [ininteligível] porque eu fui atrapalhado. [ininteligível]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Vereador. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
[ininteligível] é um rebanho sem dono. É um rebanho sem dono. Os petistas aqui em São
Carlos não têm líderes hoje [ininteligível]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vamos
lá, mais alguém se inscreveu para a explicação pessoal? Vereador Moises Lazarine. Vereador
Daniel Lima, por gentileza, não vamos tumultuar mais do que já está, por favor.
VEREADOR MOISES LAZARINE: [ininteligível] palavra [ininteligível]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Até cinco minutos. VEREADOR MOISES LAZARINE: Quero
voltar a essa Tribuna, e assim como eu me posicionei, falei que na minha fala, na tarde de
hoje, a verdade ela sempre é restabelecida. A mesma entidade, apesar de eu não concordar
com o texto polido que foi colocado agora, mas voltar atrás, assim, como eu assumo, ser
humano todo mundo erra, mas apesar de ter sido um equívoco da minha equipe de
comunicação da forma que foi feita a divulgação da nota que a mesma entidade Ceja, que é
Centro de Educação de Jovens e Adultos, vem a essa Tribuna mostrar que assim que foi
constatado o erro, no mesmo ato, fui muito mais rápido do que a própria entidade e retirei a
divulgação. E a nota que a empresa fez, com... que a [ininteligível] fez foi muito mais radical
do que o meu equívoco. Mas, enfim, estou aqui, eu sou um cidadão, ser humano como
qualquer um outro e estou disposto a perdoar qualquer falha, inclusive, as minhas próprias eu
sei quando eu tenho que voltar atrás e me posicionar pelo correto. Então quero, aqui,
apresentar, mostrar que essa entidade, ela também voltou atrás, retirou a nota que eu,
inclusive, reputei por ofensiva, sendo que eu tenho sido parceiro dessa entidade já desde o
segundo ano meu de mandato, quando conheci eles pela primeira vez, foram pedir ajuda no
meu gabinete com ofício assinado pela própria presidente da entidade que por sinal não foi a
presidente que assinou a nota, que redigiu a nota. E aí eles vêm a público, e retratam que...
desejando um bom dia a todos. Cumprimos... cumprimentamos a população de São Carlos, os
nossos políticos e a todos os nossos amigos queridos alunos, familiares, diretoria do Ceja,
através de sua representante legal Andrea Paula Nery, venho emitir uma nota de
esclarecimento sobre a instituição que tem credibilidade no nosso município. Com o poder
público e privado aqui, então assumindo que tem, sim, parceria com este vereador, apesar de
não ter citado o meu nome, como foi citado na primeira nota de forma... até reputo de forma
precipitada. Assim como também foi precipitada nossa publicação e equivocada. Então essa
entidade assume que existe, sim, parcerias e possíveis parcerias, já considerando que o meu
ofício já está desde o início do ano. Então ela vem a público, e fala que é uma instituição que
tem credibilidade no nosso município com o poder público e privado, então eles têm parceria
tanto público como privado, atendendo atualmente 180 crianças, [ininteligível] quais 90 já
estão inseridos no mercado de trabalho. Estamos, sim, compondo futuras parcerias públicas
para um convênio que atenderá os dois segmentos, sendo um de creche e outro de contraturno
escolar. Mas até o presente momento, eles não obtiveram, né, não obtivemos esse convênio
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em nenhuma emenda parlamentar... que dentro da condução [ininteligível] a contratação para
que seja concretizada toda a parceria que será de grande relevância para o bem-estar de toda a
população. Então para encerrar aqui quem tiver interesse, quiser olhar depois a nota, falta só
mais duas linhas, mas eu quero usar esse mais um minuto para dizer que o errar faz parte do
ser humano, mas a nobreza do ser humano é entender que errou e voltar atrás, isso não mata
ninguém. Então, eu quero dizer para toda sociedade que eu estou com a verdade, tenho em
minhas mãos o ofício dessa mesma presidente, onde essa presidente, inclusive, cita, teve até
profissionais daquela entidade que compartilhou, mas onde é que a própria solicitação desta...
da atual presidente da entidade, ela cita, né, que inclusive essas verbas serão para coordenar
os projetos, para pagar a coordenadora pedagógica, material pedagógico, esportivo, inclusive,
professores. Então, teve até professores de lá que... não [ininteligível] entrar em questões
pessoais do o que eles estão vivenciando lá, eu tive aqui uma emenda de 135 mil que foi
protocolada em janeiro desse ano, as conversas desde o ano passado e vários ofícios que não
foram atendidos foi, infelizmente, por algumas dificuldades que eles têm hoje de equipe, de
projetos dentro daquela entidade. Não foi por falha, e por descompromisso ou
descomprometido desse vereador e por falta de não querer parceria com essa entidade.
Reputo, imagino que essa entidade continua na minha visão sendo uma entidade séria. Deixei
bem claro para ele que estarei fiscalizando e querendo, sim, que seja apresentado [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Conclua, por favor. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Que seja apresentado todo plano de trabalho, a prestação de conta,
esse é o papel nosso de vereador, ajudar as entidades e quero mostrar que esse vereador, sim,
se preocupa, né, com aquela discussão do mais livros, menos armas e mais livros, eu fui um
dos vereadores. [campainha]. VEREADOR MOISES LAZARINE: Só para concluir, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Mas concluam então, por favor.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Concedeu tempo... PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Por favor, conclua. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sr. Presidente,
concedeu tempo para vários vereadores, só para concluir. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Por gentileza, conclua! VEREADOR MOISES LAZARINE: Eu sou o
vereador, que se vocês analisarem todas as minhas emendas, eu fui o vereador que mais
investiu em educação nesse mandato. Até nesse presente momento, eu sou o vereador que
mais investiu em jovens, em educação neste mandato. Então me orgulho de ter enviado essa
emenda e espero que eles façam bom uso e que deem, realmente, o retorno, retribuição para as
nossas crianças para os nossos jovens que é o que nós precisamos tirar esses jovens das
drogas. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a gentileza do nobre vereador
Edson Ferreira, com a ajuda do Dr. Ricardo... a chamada final da nossa Sessão de hoje.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Atenção para a terceira chamada do dia. Lucão
Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sérgio Rocha. Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Robertinho Mori. Azuaite. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR EDSON FERREIRA: Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR EDSON FERREIRA: Cidinha do
Oncológico. Daniel Lima. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Ditinho Matheus. VEREADOR DITINHO
MATHEUS: Presente. VEREADOR EDSON FERREIRA: Edson Ferreira, presente. Elton
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Carvalho. Gustavo Pozzi. Justificou... Julio Cesar. Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES:
Presente. VEREADOR EDSON FERREIRA: Leandro Guerreiro. Presente. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR EDSON FERREIRA: Marquinho
Amaral. Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Rodson Magno. E Roselei Françoso. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Agradecendo a proteção de Deus, damos por encerrada a Sessão na tarde e
noite de hoje. E agradeço o pessoal que veio aqui no Plenário acompanhar a Sessão. E muito
obrigado, Dr. Ricardo. Sempre que quiser, estamos aqui. Eu, Maria Cristina Roque Novaes
Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente
assinada.

