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SESSÃO ORDINÁRIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2018, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Muito boa tarde a todos os presentes. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2018,
iremos realizar a nossa 2ª Sessão Ordinária. Peço ao nobre secretário, vereador Rodson, que
proceda a chamada do Srs. Vereadores; e pedindo aos mesmos para que ocupem os seus
lugares para a chamada inicial. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, para a primeira chamada do dia 15 de fevereiro de 2018. Presidente Julio Cesar.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Rodson
presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Azuaite Martins de França. Azuaite Martins de
França, ausente do Plenário. Vereadora Cidinha do Oncológico, presente. Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Edson, vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo Pozzi. Vereadora Laide das
Graças Simões, Laide da Uipa, ausente do Plenário. Vereador Leandro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Vereador Lucão Fernandes, presente. Vereador Luis Enrique, o Kiki. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Paraná Filho. Paraná Filho, ausente do Plenário. Vereador
Robertinho. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Roselei Françoso. Sr. Presidente, gostaria de saber se tem alguma
justificativa de dos alguns vereadores que não estão presentes. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Até o momento não. VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem. VEREADOR JOÃO MULLER: Meu nome
não foi citado, ele não está na chamada? VEREADOR RODSON DO CARMO: O nome de
Vossa Excelência não foi citado porque está riscado aqui no livro, foi por isso que eu não
chamei. Eu acho que por causa da vacância, que o senhor pediu afastamento, então hoje o
senhor vai tomar posse de novo, aí eu te chamo. VEREADOR JOÃO MULLER: Tá.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, é isso? Correto? É isso?
PRESIDENTE JULIO CESAR: Absolutamente. Mas já registro a presença do vereador
João Muller. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador João Miller, então,
registrando a presença. Só vou contar quantos vereadores, Sr. Presidente. Quinze vereadores
presentes. Vereadora Azuaite acaba de chegar no Plenário, vereador Azuaite Martins de
França. Dezessete vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Havendo número regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o Hino à
São Carlos. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino de São Carlos].
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VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, o senhor me permita registrar a
presença da nobre vereadora Laide das Graças Simões. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Solicito a gentileza do vereador Lucão Fernandes para que proceda a leitura da bíblia.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde a todos. Livro de II Crônicas, 7, de
11 a 22. "Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão
intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o
Sr. Salomão e lhe disse: 'Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa do
sacrifício'. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos
que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo e se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei
esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e
o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares perante a mim como andou Davi, teu pai,
e fizeres segundo tudo o que te ordenei, guardareis os meus estatutos e os meus juízos,
também confirmarei o trono do teu reino segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai,
dizendo: Não te faltará sucessor que domine a Israel, porém se vós vos desviardes e deixardes
os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi e fordes e servirdes a outros
deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra e vos dei. E a esta casa que
santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e tornarei em provérbio e motejo
entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e
dirá: 'Por que procedeu o Senhor assim para com esta casa, com esta terra e com esta casa?'
Responde-lhe-se-á: 'Porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que o tirou da terra do
Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo
este mal'". PRESIDENTE JULIO CESAR: Como todos sabem, recebemos semanalmente a
relação de votos de pesar do nosso município. É o que eu peço ao secretário nesse momento,
que proceda a leitura. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moção. Relações de votos de
pesar. Nelci José dos Santos, Vitor Elvis Henrique da Costa, Bruno Caciagli, Ivorene Pereira,
Leida Maria Naves, José Nonato Ferro, Nivaldo Perero, Adibe Zancul, Adilson Silva Lima,
Eliseu da Cruz Rabelo, José Mello, Lucila Vinha do Prado, Geraldo Gomes da Silva, Benedita
Rodrigues dos Santos Fatore, Aquiles Menezes, Luis Carlos Ramiro, José Vieira Dantas e
Neusa Aparecida Rocha Correa. Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Peço a todos os presentes para que, em pé, possamos guardar um minuto de
silêncio em memória dos falecidos. [minuto de silêncio]. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Quero colocar à disposição do Plenário a votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 5 de
dezembro de 2017. Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a Ata da Sessão
Ordinária do dia 5 de dezembro de 2017. Aproveito também para colocar em votação a Ata da
Sessão Ordinária do dia 12 de dezembro de 2017. Os vereadores... em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a Ata da Sessão
Ordinária do dia 12 de dezembro de 2017. Antes... ok. Antes de entrarmos na discussão dos
requerimentos, eu tenho o pedido do vereador João Muller, Processo nº 281, Requerimento nº
160, interessado: vereador João Muller, "que requer a revogação, ou desconsideração do
pedido da licença de mandato de vereador". Eu peço ao secretário que proceda a leitura.
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VEREADOR RODSON DO CARMO: Requerimento nº 160. Data 9/2/2018. Interessado:
nobre vereador João Muller, "requer a revogação, ou desconsideração do meu pedido de
licença no mandato de vereador. Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à
Vossa Excelência a fim de requerer a revogação, ou a desconsideração do meu pedido de
licença de mandato de vereador com fundamento no art. 318 do Regimento Interno, tendo em
vista que a minha nomeação de secretário não se consolidou, ou não se confirmou. Na
oportunidade, agradeço a atenção dispensada e aproveito a oportunidade para reiterar os votos
de elevada estima e consideração. Vereador João Batista Muller, vereador do PMDB.
Encaminhando a todos os vereadores e ao presidente dessa Casa, excelentíssimo Sr. Julio
Cesar Pereira de Sousa". PRESIDENTE JULIO CESAR: Documento esse protocolado no
dia 9 de fevereiro de 2018, às 15h46, para registro. Coloco à disposição do Plenário, votação
nominal pedida pelo vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção Srs.
Vereadores, vai entrar em votação o pedido e a revogação do vereador João Batista Muller.
Azuaite Martins de França. Azuaite Martins de França, ausente do Plenário. Vereador Chico
Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Favorável. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Favorável, sim. Vereadora Cidinha. Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Edson. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Elton. Vereador
Gustavo Pozzi. Vereador Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Laide das Graças Simões. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Leandro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Luis Henrique, o Kiki. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Malabim, vereador
Malabim. Vereador Malabim, sim. Vereador Marquinho Amaral. Sim. Vereador Moises.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei
Françoso. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Azuaite Martins de França. Vinte vereadores
presentes. Vinte vereadores votaram sim, nenhum ao contrário, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Aprovado, então, o pedido do vereador João Muller.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Só pode atender se o vereador estiver presente, viu?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Olha eu retirando. PRESIDENTE JULIO CESAR: E
qual pedido destaque? Não tem destaque? Apenas para informar a todos, recebemos um total,
dos Srs. Vereadores, quatro projetos de lei ordinária, um projeto de resolução, 32
requerimentos, oito indicações, quatro moções, total de 49 proposições já no site
disponibilizadas para os Srs. Vereadores. Coloco em votação os requerimentos, indicações e
moções que não foram pedidos de destaque. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. PEQUENO EXPEDIENTE PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Agora, continuamos, só para esclarecer a todos, passamos
por aquele momento, nós temos 30 minutos que são dos requerimentos, eu peço ao Emilio que
só marque o tempo de 30 minutos. E os vereadores terão três minutos, caso se inscrevam para
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discussão. O primeiro, pela ordem...VEREADOR MALABIM: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Eu
gostaria de fazer a retirada do requerimento do Processo nº 31, tendo em vista que ele não foi
aprovado ainda. PRESIDENTE JULIO CESAR: Trinta e um? VEREADOR MALABIM De 2018, isso. PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco à disponibilidade do Plenário o
pedido do vereador Malabim. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Retirou da Pauta, então, da discussão, o Malabim.
Na sequência, Processo nº 12/18, Requerimento nº 07. Interessado: vereador Paraná Filho,
"solicito a cópia integral do Processo Administrativo nº 378, de 2017. E do Contrato
Administrativo da Prohab, habitação, progresso de habitação de São Carlos, AS, para a
contratação de empresa especializada para a implantação do projeto paisagístico no parque
Veraldo Sbampato, o Bicão, no valor de R$ 82.320". Pediu para discutir o vereador Azuaite.
Não está em presente, vou colocar em votação. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos agora para
discutir o Processo nº 20, Requerimento nº 14. Vereador João Muller é o interessado, "requer
informações sobre serviços concedidos a possíveis novas concessões". Solicitou para discutir
o vereador Azuaite Martins de França. Não havendo, vou colocar em votação. Em votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Passamos a discutir e votar o Processo nº 30/18, Requerimento nº 20. Interessado: vereador
João Muller, "requer informações sobre a dívida flutuante consolidada na Prefeitura
Municipal de São Carlos". Solicitou a discussão o vereador Azuaite Martins de França. Pela
ordem, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, população que nos acompanha. Sr. Presidente, eu gostaria, na verdade, de pedir a
retirada deste requerimento porque eu acho que ele ficou extemporâneo. A prefeitura publicou
no dia 30 de janeiro o balancete do último bimestre de 2017, e ali contém todas as
informações que eu coloquei neste requerimento. Então, se houver a concordância dos Srs.
Vereadores, eu peço a retirada. E essas informações estão lá no site da prefeitura, no dia 30 de
janeiro de 2018. PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco à disposição do Plenário a retirada
do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo nº 114/2018, Requerimento nº
69. Interessado: vereador Paraná Filho, "solicita a realização de Audiência Pública para tratar
de assuntos relacionados ao transporte alternativo da cidade de São Carlos". Solicitou para
discutir o vereador Azuaite Martins de França, não está presente. Vereador Paraná Filho por
três minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras, público presente, imprensa. Bom, na verdade, eu quero aproveitar o momento
porque, na verdade, quem solicitou tantos destaques aqui, o vereador Azuaite Martins de
França, vereador que... uma postura muito irresponsável do vereador neste momento. Pede o
requerimento, pede destaque no requerimento, não está presente para discutir, atrasa o
requerimento do colega, né? Faz destaque de requerimentos que não têm pé nem cabeça,
porque requerimento que eu estou pedindo cópia de processo, vereador fazendo destaque.
Vereador Azuaite, vereador irresponsável neste momento. Mas quero aproveitar o ensejo só
para convidar a todos os senhores e senhoras para comparecer amanhã na Audiência Pública
que nós solicitamos - não só eu, mas como também o vereador Gustavo Pozzi - para discutir o
transporte alternativo na cidade de São Carlos. Já foi protocolado nessa Casa projeto que
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regulamenta Uber, já foi protocolado processo que regulamenta mototáxi. Poderão vir outros
projetos, de outras alternativas, mas nós queremos discutir com toda a sociedade, com todos
os interessados, com os taxistas, com todas as cooperativas, com todos os vereadores,
vereadoras, com todos aqueles que queiram contribuir com essa discussão a fim de que nós
cheguemos aí a uma solução para o transporte público de São Carlos. Nós temos que ter, de
fato, outras opções de transporte. A evolução tecnológica é um fato que nós temos que
entender que vai chegar e chegou no município de São Carlos. O que nós temos que ter é
alternativa justa e honesta e que seja igual, sem prejudicar nenhuma classe, nenhuma
categoria, nem um pai de família, mas que todos tenham condições de trabalhar, sustentar
seus filhos, a sua família, de forma igual, sem beneficiar um em detrimento de outros - e eu
acredito que seja essa a proposta e o pensamento de todas as pessoas. Então, por isso, eu
gostaria de, fazendo aqui as minhas considerações, pedir, inclusive, a retirada do meu
destaque também no último requerimento que tem aí, Sr. Presidente. E, de antemão, convidar
a todos e todas que queiram discutir as formas alternativas de transporte público na cidade de
São Carlos, amanhã, às 8h. Desculpa, às 18h aqui na Câmara Municipal de São Carlos, muito
obrigado. E eu gostaria que o vereador, quando fizesse destaque de requerimento, no mínimo
estivesse presente para discutir e que não fizesse destaque em vão, viu, Sr. Azuaite?
PRESIDENTE JULIO CESAR: Se inscreveu o vereador Gustavo. Vereador, por ter sido
citado, tem um minuto. Pode. O senhor tem três minutos depois se esperar a ordem, pode ser?
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: A regra não é de citação?
PRESIDENTE JULIO CESAR: O senhor pode se utilizar, sim. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Em que momento? PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode ser
agora. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Não, só para dizer que ninguém
aqui me pauta. Eu destaco aquilo que eu bem entender e ponto final. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Vereador Gustavo Pozzi, por três minutos, para se manifestar no requerimento.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Antes de falar exatamente do
requerimento, Julio, eu solicitei também, só para não pedir pela ordem, a retirada do projeto
de lei que eu fiz na semana passada, que é semelhante ao do Chico. E aqui, Chico, quero
desde já pedir desculpa porque não foi a minha intenção querer trazer para mim um mérito
que primeiro foi seu, né? Houve uma confusão aqui, admito o meu erro, no sentido de
acreditar que você havia pedido arquivamento, mas depois foi verificado e realmente o seu
projeto estava ainda em tramitação na Casa. Então, aqui, desde já, assumo aqui um erro e
peço desculpa ao vereador por ter agido dessa forma na Sessão passada. Uma outra coisa
sobre a questão, já que vai ter também, passada aí a questão do pedido que eu fiz sobre a
Audiência Pública, eu acho, assim, que é um momento para se discutir o transporte alternativo
na nossa cidade. Amanhã teremos, então, a Audiência Pública, eu acredito que é o momento
de todos os interessados estarem aqui para discutir algo que vai impactar na vida de todas as
pessoas de nossa cidade. Todo mundo que usa, ou que não usa o próprio carro, vai ser então
interessado nessa situação. Eu gostaria de dizer aqui, o Paraná saiu do Plenário, mas só uma
questão, eu não sei, Paraná, isso, só que eu gosto de falar com a pessoa aqui presente. Você
protocolou, e eu acho que eu vi também um outro protocolo de outro vereador que agora eu
não me recordo, duas leis já fazendo a regulamentação. Quero pedir uma coisa para você, não
sei se já vai ser essa conduta, traga amanhã, porque à princípio eu achei que é prematuro
protocolar uma lei antes de uma Audiência Pública, mas eu não estou aqui para dizer como
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você deve agir no seu mandato. Mas já que você fez essa natureza, traga aí cópias suficientes
para que os vereadores que estiverem aqui, as pessoas possam ter contato com essa legislação
aí que você propôs essa semana tanto para o mototáxi e para o Uber. Não estou aqui, não é
uma crítica, pelo amor de Deus. Eu faria diferente, eu esperaria a Audiência Pública para
protocolar, mas já que o senhor já fez dessa maneira, traga para que a gente possa debater
sobre a lei que já está em tramitação nessa Casa, tá bom? Muito obrigado. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Srs. Vereadores, apenas para orientar que nós abrimos o precedente do
vereador Azuaite. Nesse momento, não há necessidade de um minuto, conforme o nosso
regimento, porque tem a disponibilidade de se inscrever para os três minutos. Como nós
tivemos, foi citado o vereador e teve essa liberação, o vereador Paraná foi citado, também tem
um minuto -, mas só para gente se adequar ao regimento. Então, o vereador pede se inscrever,
não precisa pedir um minuto porque tem três minutos, na verdade, caso queira. Vereador
Paraná, por um minuto. VEREADOR PARANÁ FILHO: Vereador Gustavo, só para
contribuir com a fala de Vossa Excelência. Concordo com Vossa Excelência de que é
importante a gente discutir. Nós tomamos a liberdade de já protocolar para que essa
Audiência Pública, que nós iremos realizar amanhã, para que não seja somente mais uma
Audiência. Nós passamos o ano passado inteirinho fazendo Audiências Públicas e eu acho
que pouco se produziu em cima dessas Audiências Públicas. Então eu acredito que quando a
gente já tem um projeto protocolado na Casa, e que esse projeto precisa passar pelas
comissões, é muito mais fácil para que todos os vereadores possam dar suas sugestões através
de emendas modificativas, expressivas, aditivas. Então, inclusive, eu quero solicitar à Vossa
Excelência que contribua também, Vossa Excelência que também está empenhado nessa luta,
nessa causa, então, gostaria de pedir também que Vossa Excelência contribua. Assim como
também todos os vereadores. Vereador Roselei, que teve um entendimento muito grande
sobre o assunto, todos os temas. Dizer também que todos os interessados, taxistas, quem tiver
interesse em Uber, mototáxi, pode procurar o seu vereador. Não precisa me procurar, precisa
qualquer... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, por favor. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Para que eu faça as emendas que entender necessário. Então, eu quero só
pedir esse um minuto para poder justificar Vossa Excelência. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Chico, próximo inscrito, por três minutos.
VEREADOR CHICO LOCO: Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde Srs. Vereadores e a
plateia aqui presente e também a mídia da mesmice que está aqui conosco. Em relação ao
transporte por mototáxi, eu tenho uma séria preocupação. Aí é uma questão como médico na
área em que eu atuo, que é Neurologia, o que eu já atendi de sequelas, lesões definitivas que
interferem no bem-estar, na vida das pessoas, a partir dos acidentes motociclísticos que já
existem. Eu tenho um temor muito grande pelo advento do mototáxi em nossa cidade pela
questão da seguridade - a segurança que nós temos. Os automóveis, os táxis, por exemplo,
eles têm o seguro. É um seguro que garante, além de ser um transporte mais seguro, garante
também uma seguridade maior porque o valor da apólice é muito superior de uma
motocicleta. Então, nós temos que ter uma reflexão, Srs. Vereadores, quanto ao risco que
representa o mototáxi em nossa cidade. Nós vemos todas as semanas aqui uma queixa muito
grande de que a cidade está cheia de buracos, que o pavimento de São Carlos, que nunca foi
bom, não está com a melhor das conservações possíveis. E o mototáxi, eu vejo como um
profissional, como o médico que sou, na área em que atuo, é a maior fonte, a motocicleta,
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infelizmente, é a maior fonte de sequelas definitivas que levam danos à previdência, que
levam danos à sociedade, levam danos à família porque os custos com as sequelas dos
acidentes motociclísticos são muito elevados. Então, São Carlos quer ser uma cidade
diferenciada, é melhor que seja. Mototáxi eu acho que na nossa cidade com a conservação de
pavimento que temos, com as ruas estreitas que temos e com o alto índice de acidente que
temos em São Carlos com motocicletas, eu acho que nós temos que pensar muito bem. Nós
teremos uma imensa responsabilidade ao estar aprovando algo que permite um mototáxi em
nossa cidade por questão de segurança e de seguridade. Os automóveis, como é o caso dos
táxis, eles têm uma apólice de valor superior e pode prover um atendimento mais adequado.
As motocicletas, muitas delas, não conseguem fazer o próprio seguro para o seu condutor,
quanto mais para um passageiro. Eu acho que mototáxi em São Carlos é inviável. E gostaria
que todos refletissem, porque eu vejo muito as consequências desses acidentes, as sequelas
definitivas que destroem vidas. Vidas que estão em momento oportuno, numa fase próspera, a
vida é interditada, é interrompida no que diz respeito à sua qualidade e ao seu bem-estar.
Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, o vereador Rodson
Magno do Carmo. O João Muller, vereador João Muller na sequência. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente Julio Cesar, população que nos
acompanha, à imprensa escrita, falada e televisionada. Eu gostaria aqui de cumprimentar, e
pedir uma salva de palmas, pediria para o Sr. Leonildo, por favor, Sr. Leonildo, o senhor pode
ficar de pé? O Sr. Leonildo tem 50 anos de taxista, ele tem 80 anos, e só uma salva de palmas
para o Leonildo em respeito. [aplausos]. VEREADOR RODSON DO CARMO: O seu
Leonildo presta serviço para essa cidade, gente, há 50 anos. Em seu respeito, seu Leonildo,
nós estaremos nesta casa amanhã, através de um requerimento do pedido do vereador Paraná,
vai ter uma Sessão, uma Audiência Pública para tratar a respeito dos Ubers e dos táxis de São
Carlos. Gostaria de tua presença em respeito ao senhor e a todos os taxistas que estão aqui
presentes, que prestam um bom serviço para a nossa cidade, que prestam serviço de
qualidade. Eu quero aqui assumir o meu compromisso, vereador Rodson Magno do Carmo,
que vocês não vão ficar na mão - e eu tenho certeza que esta Casa não vai fazer nenhum
projeto de lei que vá prejudicar vocês. Vocês têm que trabalhar dignamente, vocês têm família
para sustentar, vocês são pessoas dignas que nasceram aqui e vão morrer aqui no município.
Nós não podemos dar oportunidade para as pessoas, aventureiros que vêm de fora querer vez
aqui na nossa cidade, e vocês que votam aqui, vocês que trabalham aqui, e, acima de tudo,
recolhem os impostos de vocês, então, conte com esse vereador. E eu tenho certeza, com esta
Casa, de fazer um projeto limpo, um projeto que vá beneficiar a todos - indistintamente, todos
iguais. Seu Leonildo, fica aqui o meu respeito e a homenagem dessa Câmara ao senhor. E o
senhor pode contar com está Casa, que esta Casa estará fazendo o melhor para cada um de
vocês. Meu muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, o vereador
João Muller por até três minutos. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, população que nos acompanha aqui no Plenário e de casa. Eu acho que, nesse
requerimento do vereador Paraná, alguns acabaram entrando na questão do mérito de alguns
tipos de transporte, inclusive. Eu quero dizer que sou extremamente favorável a qualquer
Audiência Pública para debater qualquer tema da cidade de São Carlos. A minha única
preocupação, e eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência, vereador Paraná, é que se
convidasse também membros do governo, chefe do Executivo para participar. Ele já foi
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convidado? Porque eu trago uma questão que me incomoda muito. Enquanto vereador, eu
posso dizer se a concessão do transporte público vai ser direta ou indiretamente oferecida para
a população? Enquanto vereador, eu posso definir qual o número de taxistas que vai ter na
cidade? Enquanto vereador, eu posso decidir qual o número de vans que vão fazer o
transporte de alunos na cidade de São Carlos? Então, eu remeto esse questionamento. Porque,
de repente, a gente vai criar uma expectativa e, lá na frente, nós vamos descobrir que nós não
temos a competência originária para legislar sobre esse tipo de matéria. Então é muito
importante que amanhã se abra essa discussão, se tragam membros do Executivo - inclusive,
hoje, nesse projeto do Uber que está na Pauta. Eu não sei qual vai ser o resultado, se vai ser
retirado, se vai ser votado, se vai ser aprovado, se vai ser rejeitado. Mas eu corri de manhã
para fazer uma emenda falando o seguinte: Olha, se passar a revogação da Lei do Freire, que
para mim é inconstitucional na origem, e não pelos motivos que foram colocados pelo
vereador que propôs, se passar, que o Executivo regulamente a exploração dessa atividade
como foi feito em São Paulo pelo Haddad. O que não podemos é deixar passar e ficar liberado
para qualquer um explorar atividade de Uber na cidade, trazendo uma concorrência desleal
com aqueles que pagam os encargos, têm as suas obrigações perante o poder público para ter
a sua atividade econômica para a sobrevivência da sua família. Então, eu gostaria muito de
chamar atenção para esse ponto. Nós podemos definir os serviços de Uber? Nós podemos
definir mototáxi? Nós podemos definir vans? Não há Executivo que compete a essa
iniciativa? Então, eu só queria chamar atenção para que tivesse também aqui pessoas do Poder
Executivo para discutir esse tema. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Rocha por até três minutos. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, pessoal que nos acompanha. É um tema
polêmico, é um tema complicado de debater na cidade de São Carlos. Eu, desde o mandato
passado, eu me manifestei contra qualquer transporte alternativo na cidade de São Carlos.
Incluindo o mototáxi. Já apanhei na rede social, e apanho até hoje por ser contra mototáxi na
cidade de São Carlos. Por que o mototáxi? Se dependesse de mim, eu bania moto da nossa
cidade. Moto veio prejudicar, é acidente. E eu vejo a Santa Casa hoje, a UTI da Santa Casa é
ocupada por 70% de acidente de moto. Eu não gosto de moto, e quem gosta de moto, eu
respeito, já gostei no passado. Eu procuro evitar moto, porque moto é um transporte perigoso.
E quanto mais liberar esse transporte na cidade de São Carlos vai ter milhares de motos,
milhares de corridas pela cidade de São Carlos e ponhando (sic) a população em risco. E além
de ponhar (sic) a população em risco, é falta de higiene. Só se o mototaxista em outra cidade ,
aqui em São Carlos, colocar um capacete, um capacete descartável, por quê? Porque nós
temos a gripe H1N1, essa gripe é transmissível, ela passa de uma pessoa para a outra. E esse
capacete vai ser usado por centenas de pessoas por dia, uma usando o capacete, usando... cadê
o Chico? O Chico falou, que ele é médico, essa gripe vai ser transmitida. Isso aí em Maringá,
Apucarana, lá no Paraná, já foi provado já, aonde tem mototáxi, essa gripe aumenta muito
mais. Ela transmite para as pessoas muito mais. De repente vocês estão rindo, estão falando
aqui que eu estou falando besteira, mas é verdade! É um capacete que é usado dez, 15, 30, 40
pessoas por dia. Você não sabe quem está contaminado. A pessoa vai usar o capacete e vai
pegar uma gripe que vai encher a Santa Casa. Eu acho que na minha opinião, sempre pensei
que táxi em São Carlos, nós temos 105, 110 táxis na cidade de São Carlos, nós temos que
aumentar, tem que legalizar o taxista. Eu acho que tem que dobrar de 105 para 200 táxis na
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cidade de São Carlos. Dar oportunidade para aqueles, de repente, que estão usando um táxi de
terceiro para trabalhar à noite, de dia, que quer um táxi dele. Beneficiar essas pessoas que
estão trabalhando com táxis de terceiro, estão sendo funcionário de quem é o taxista, que cria
uma lei que aumenta mais cem táxis na cidade de São Carlos, para beneficiar o pessoal que já
está na categoria, tá? E o Uber, eu tenho uma opinião. O Uber está chegando...[interrupção no
áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Concluir, rápido. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: O Uber já está a nível nacional. Está chegando em todos os municípios. Ainda eu
vou analisar o Uber, se depender desse vereador, depender do meu voto, ainda vou analisar o
problema do Uber na cidade de São Carlos. Desde que seja legalizado, tem que ter um
número correto, desde que esse pessoal recolha imposto, todos os taxistas recolhem, tá? Mas
eu quero deixar aqui bem claro, táxi, esse vereador...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, senhoras e
senhores. Destaque propicia a discussão. E falta o debate, falta a discussão no país, falta
discussão na cidade. As questões se democratizam na medida em que cada um expõe o seu
ponto de vista e é livre para fazê-lo. Não discutir, não destacar, não debater é que é romper
com a democracia. Essa questão de transporte coletivo, Suzantur, licitação e tudo mais acaba
propiciando que outras questões relativas ao transporte coletivo e ao transporte individual de
terceiros tragam para o Plenário da Câmara Municipal, que é o Plenário próprio para esse
embate, para essa discussão, essa questão. E os setores que estão interessados em discutir, que
venham para cá. Então, primeira questão: táxi. O taxista é um profissional que investiu na sua
profissão. Ele tem um capital ali acumulado. Esse capital precisa ser, antes de mais nada,
respeitado. O mundo moderno criou outras opções. Os aplicativos, e o Uber não é o único,
existem outros similares a ele, existem como tentativa no mundo todo. E essa discussão que a
gente está tendo aqui em São Carlos está tendo em Nova Iorque, está tendo em todas as partes
do mundo. Com, é claro, um capital muito maior dos taxistas de lá do que os de cá. Mas a
profissão tem que ser respeitada, tem que ser respeitada antes de mais nada. Então eu defendo
a profissão do taxista, e eu acho inconveniente, acho prematuro se permitir Uber e outros
tantos aplicativos na cidade de São Carlos. Os taxistas e a profissão do taxista têm meu apoio.
Segundo ponto, mototáxi e van significam a desorganização do transporte na cidade de São
Carlos. E...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, pode
concluir, vereador. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Manter organizado
o transporte aqui. Onde as cidades que incorreram nessa experiência tiveram o assomo do
crime organizado ocupando as posições nas cooperativas de van e nas cooperativas de
mototáxi. Era só isso. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pergunto se há mais
algum vereador a se inscrever. Não havendo, vou colocar o requerimento em votação. Em
votação, o Requerimento nº 69. (processo nº 114/18) Interessado: vereador Paraná Filho. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Entra nesse momento em discussão o Processo nº 119/2018, Requerimento nº 74. Interessado:
Paraná Filho. "Requer realização de consulta pública acerca da legalização do transporte
coletivo por meio de vans no município de São Carlos." Solicitou para discutir o vereador
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr.
Presidente, não vou gastar os três minutos que estão dando. É a mesma questão. Nós temos
que debater. Nada impede, e é até interessante que se faça a consulta pública. Mas também é
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interessante saber quais são, como disse o vereador João Muller, quais são os limites dessa
Câmara. E tendo o resultado de uma consulta pública, aí sim abrisse o debate. Porque nem
sempre aquilo que se afere numa consulta pública reflete necessariamente uma posição mais
aprofundada sobre o caso. Sou sociólogo por formação, por profissão. Sei o que é uma
pesquisa. Conheço os diversos tipos, diversos tipos de pesquisa. Você faz a pesquisa, você
tem um quadro estático, mas esse quadro simplesmente é um retrato. A reflexão sobre ele se
dá no debate. E as grandes decisões, as grandes posições vão se dar fruto do debate, fruto do
embate de ideias e não simplesmente da mera constatação. Era só isso. Obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco em votação o Processo nº 119/2018 e o 120/2018,
requerimentos do vereador Paraná Filho. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão nesse momento o
Requerimento nº 93, Processo nº 156/2018. Interessado: vereador Gustavo Pozzi. "Solicita
Audiência Pública para debater a regulamentação dos serviços de van, mototáxi e Uber na
cidade de São Carlos." VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem. Eu vou fazer...
uma vez que já tenho o requerimento aprovado pela Casa, discutindo essa Audiência Pública,
eu retiro o meu para que não tenhamos aí dois requerimentos com a mesma matéria.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco em votação a retirada do Requerimento nº 93 de
autoria do vereador Gustavo Pozzi. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Fica retirado. E também dizer que o vereador Gustavo Pozzi
também estará nas Audiências Públicas do transporte. Muito bem. Acaba-se os requerimentos
nesse momento, passamos... não há Tribuna Livre solicitada. GRANDE EXPEDIENTE PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Passamos agora para o expediente dos Srs. Vereadores.
Agora o Grande Expediente, onde cada vereador tem o seu tempo regimental de dez minutos,
e nós temos o prazo da Sessão, conforme o novo regimento determina. Primeiro vereador
inscrito, nobre vereador Lucão Fernandes, por até dez minutos. Apenas para registro, agora
são 16 horas, o grande expediente começa então ás 16 horas. Temos duas horas de duração,
nesse momento, para esse momento da Sessão do expediente dos vereadores, o Grande
Expediente. Primeiro vereador Lucão Fernandes, por até dez minutos. Boa tarde.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, Sr. Presidente Júlio César. Boa tarde, Srs.
Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha de casa. Amigos que sempre
estão aqui conosco no Plenário. Um dos assuntos que eu gostaria de falar na tarde de hoje, Sr.
Presidente, é um assunto que já foi debatido por alguns vereadores, inclusive da gestão
passada, e alguns vereadores que fazem parte também do primeiro mandato, que é a questão
lá do cemitério. Existe uma cobrança muito grande da população em relação à limpeza do
Cemitério Municipal de São Carlos. E existe também uma grande reclamação dos munícipes
que moram no entorno... Sr. Presidente, o volume está alto aí. Existe também uma reclamação
do entorno dos moradores que residem do lado do cemitério, de escorpiões, baratas, que
invadem as suas residências. E isso tem sido motivo de muitas reclamações aqui, eu tenho
certeza que não é só pelo meu gabinete que passam essas reclamações, mas eu acredito que é
na totalidade de todos os Srs. Vereadores aqui. E fazendo um levantamento, eu fiz um
requerimento na semana passada, buscando algumas informações. E nós descobrimos,
vereador Roselei, que entra no Cemitério Municipal de São Carlos, durante o ano, mais de
meio milhão. Quase R$ 600 mil o cemitério arrecada com taxas que são cobradas de pessoas
que ali fazem o sepultamento, ou dos familiares que fazem o sepultamento. E nós não
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percebemos por parte do Executivo nenhum esforço de montar uma equipe, Gustavo, para que
faça um trabalho permanente naquele local, que é visitado todos os dias. Não é uma vez por
ano. Todos os dias, tem pessoas que vão visitar e que se deparam não só com mato alto, mas
também com essas questões de escorpiões e também de baratas. E nós fizemos aqui esse
requerimento, perguntando para a prefeitura por que esse investimento, que é arrecadado pelo
cemitério municipal, por que não volta para ele mesmo? Por que esse investimento não é
gasto, não só na manutenção, mas também com funcionários que podem diuturnamente
trabalhar na manutenção daquele espaço lá. É uma cidade, se a gente for analisar. Quantas
milhares e milhares de pessoas que estão ali sepultadas naquele local? Então deveria ter por
parte do Executivo um pensamento em relação a essa questão desse valor que é arrecadado
pela prefeitura e esse investimento voltar para o cemitério municipal. Então muitas vezes, nós
fazemos cobranças, nós fazemos críticas aqui, mas sempre acompanhado também de
indicação de possíveis soluções para o Poder Executivo. E está aqui um caminho que eles
poderiam seguir para amenizar um pouco o transtorno que vem causando o cemitério
municipal, em relação a essas questões, que é mato alto, os escorpiões, e o transtorno de
baratas também que invadem todas aquelas residências no entorno do cemitério municipal.
Então fica aqui uma indicação para a prefeitura, ela que decide. Infelizmente, o nosso Poder
Legislativo não tem poder de execução, mas fica aqui uma indicação nossa do Poder
Legislativo. Outra coisa que anda incomodando, uma das coisas, na verdade, uma das coisas
que andam incomodando, não só esse parlamentar, mas também a maioria ou todos os
parlamentares desta Casa. Eu percebo aqui a grande preocupação, uma delas é a questão dos
ecopontos que foi dito na última Sessão aqui, muito bem, pelo vereador Edson, que é a
questão dos ecopontos. E essa semana não foi diferente lá no ecoponto do São Carlos 3, lá no
Santa Felícia. Olha, é uma coisa que, meu presidente, não dá para analisar o tamanho do
transtorno que cria para as pessoas que moram ali. Eu falei, eu fiz um comentário agora de
manhã, presidente, que daqui a pouco o pessoal vão jogar sofá em cima dos... pelos muros das
residências que estão ali, de tamanho a quantidade de sofás, de madeiras, de galhos que estão
sendo depositados no ecoponto. E se não bastasse o ecoponto já estar totalmente, com a sua
superlotação muito mais além daquilo que ele consegue suportar, agora estão usando um
espaço que tinha um professor que usava lá, que tinha atividades com crianças, que é um
campo de futebol. Que inclusive nós conquistamos no mandato passado meio milhão com
deputado federal, que não é de São Carlos, mas nós conseguimos, vereador Marquinho sabe
muito bem disso, para que executasse esse espaço lá, esse centro esportivo no Santa Felícia.
Infelizmente, por aqueles saques que ocorreram na gestão passada, a prefeitura acabou
ficando inadimplente e esse recurso foi perdido. E nós voltamos no deputado, e conseguimos
novamente quase R$ 450 mil, que foram destinados para o mesmo objetivo, correto? Então
teve que fazer uma readequação no projeto, e conversei com o secretário de Obras, e foi
enviado para a Caixa Econômica Federal, e possivelmente esse projeto vai ser implantado lá.
Mas nós não podemos permitir que enquanto esse projeto não seja implantado lá, não haja
construção, que aquele espaço seja usado para depósito de entulho. Nós não podemos aceitar
isso, e eu vou ficar com uma marcação implacável, eu não quero vir aqui ficar criando falas
para destruir governo, isso não é o caráter, não é a forma do vereador Lucão Fernandes. Mas
aquilo que estiver furando o meu pé, que estiver incomodando a população da nossa cidade,
isso eu não falo só pela população de Santa Felícia, mas por toda a cidade. Se estiver
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perturbando, se colocar a idoneidade da minha pessoa e também em risco o meu mandato, não
porque eu quero ficar aqui eternamente, mas quero fazer o meu mandato com resposta para a
população. E isso é a preocupação de todos os parlamentares aqui, mas que não respingue
nesse parlamento a culpa que não é daqui, a culpa não é daqui. Se não tem execução dos
trabalhos, se não é voltado para a prefeitura o serviço, pelos impostos que são pagos pela
população, não vem aqui cobrar e jogar culpa neste Legislativo, que nós não temos culpa não,
meu ex-presidente e atual vice-presidente desta Casa, vereador Marquinho Amaral. Nós não
temos culpa disso, diuturnamente os parlamentares têm ido para os bairros, têm recebido a
população aqui nesta Casa, e através de indicações, através de requerimentos, nós temos feito
a cobrança de todos os transtornos que têm ocorrido e que têm assolado a porta da população
na nossa cidade. Que não é só a questão dos ecopontos e muito menos a questão de tapaburaco. Uma infinidade de coisas que acontece na nossa cidade. E isso acaba, meu expresidente, vereador Marquinho Amaral, trazendo transtorno, sim, para o nosso mandato.
Porque acaba tendo uma carga muito grande em cima desta Casa, uma esperança que nós
vamos resolver os problemas e nós não temos condições de resolver. As canetas nossas, elas
não têm o poder de executar, de liberar para que esse serviço seja feito. Vereador tem um
aparte por gentileza. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão. Eu
quero cumprimentar Vossa Excelência pela fala, no que diz respeito aos ecopontos, à limpeza
urbana da cidade. O que o senhor está trazendo aqui hoje, e o senhor colocou isso de uma
maneira clara e objetiva, essa Casa discutiu esse assunto os 365 dias do ano passado e pelo
jeito o governo ainda não pegou a marcha. É uma situação caótica na cidade, de pessoas
construindo barracos dentro do ecoponto, e a hora que esse barraco queimar, nós vamos ter
fatalidades muito pesadas na cidade de São Carlos. E aí eu concordo com Vossa Excelência,
porque pode recair sobre essa Casa. Nós estamos cansados de falar e a gente sabe que gasta
um dinheiro absurdo nesses ecopontos. Ecoponto é um negócio que era para dar certo na
cidade, mas precisa ter fiscalização, precisa ter acompanhamento dia e noite do Poder
Executivo. Quatro anos se passaram do governo Altomani, inventaram a história de um chip,
inventaram uma série de coisas e nada foi feito. Passou um ano e dois meses, praticamente, do
governo Airton Garcia, não acredito que se resolva, porque a gente não vê ação concreta. A
gente não vê pessoas engajadas em resolver esse problema na cidade de São Carlos. Está aí. O
do Paulistano é uma bomba atômica. O do Medeiros pega fogo a cada 15 dias. O do Santa
Felícia é vergonhoso e já avançou, não tem mais nem a cerca, está avançando o campo, o
rapadão. O do São Carlos 8 tem pessoas morando dentro do ecoponto. Então é um absurdo a
prefeitura se mostrar omissa com a [ininteligível]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Só para
concluir, vereador. Para concluir, por favor. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Alô.
Então, não pode o poder público criar o ecoponto e depois abandonar o ecoponto. Levar o
transtorno para a porta do cidadão e depois abandonar. Então existe um compromisso da
prefeitura, que no sábado vão iniciar a limpeza, recolher o entulho que lá está, mas eu faço
aqui um apelo para o coronel Samir Gardini, e da prefeitura também, que fiscalize, porque
não adianta tirar e a população que é porca que anda jogando entulho lá, não pode jogar mais.
Então tem que haver por parte da prefeitura uma fiscalização. Então estou aqui juntando a
força do vereador Edson, que falou com muita propriedade semana passada, que trouxe esse
tema para os Srs. Vereadores e para população, a preocupação do nobre vereador. E também
tapa-buraco, precisa pegar as principais ruas que têm o ônibus e fluxo maior de veículos, que
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comece o tapa-buraco, gente, pelo amor de Deus. É uma rua aqui, é uma rua ali, é uma rua lá,
vai para um bairro e termina. Pelo amor de Deus! PRESIDENTE JULIO CESAR:
Vereador Edson foi citado, tem um minuto. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, Srs. Presentes. Primeiro eu quero parabenizar o
vereador Lucão por ter atendido a população que tem ligado para ele, ele que mora lá no
bairro, representante do bairro. Então é isso aí. Meus parabéns para o vereador Lucão. E eu
gostaria que mais vereadores se colocassem à disposição dessa luta. Porque nós não podemos
deixar passar mais um ano e não ser resolvida essa situação dos ecopontos. Virou já... a
maioria dos ecopontos já arrancaram as cercas e já estão passando para fora. Inclusive, ele
falou sobre o professor, eu conheço o professor que leva as crianças lá, para fazer um evento
com as crianças lá no campo e hoje já não dá mais para usar o campo. Então, parabéns, se
todos os vereadores puderem se unir e a gente mudar essa situação dos ecopontos. Eu sei que
o secretário já prometeu, já foi feita licitação das caçambas, prometeu que não vai mais ser
cerca, vai ser...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pessoal, Srs.
Vereadores, só respeitar o tempo, se não vamos. Concluindo, por favor. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Então, todos os vereadores, é isso que eu peço, é só para nos forçar
para não passar mais um ano e a gente continuar reclamando dos ecopontos. A gente quer
resposta. É isso, obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Malabim, próximo
inscrito, por até dez minutos. VEREADOR MALABIM: Boa tarde, Sr. Presidente, toda a
Mesa Diretora, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, e a população que nos acompanha. A
imprensa presente, também a população que nos acompanha em casa, através da internet, do
rádio e da TV. Uma boa tarde de quinta-feira a todos. Eu vou aproveitar o ensejo a respeito
dos serviços públicos de nossa cidade, que estão uma situação calamitosa, claro que todos nós
estamos cobrando isso. Toda a cidade, toda a população está cobrando isso. E nós, os
vereadores, que sofremos mais com as cobranças na internet, no gabinete, enfim, no
WhatsApp, enfim. Então, o que acontece? A gente tem que dar algumas diretrizes para o
governo e também cobrar o governo que se faça, que se crie mecanismos para solucionar os
problemas. Nós indicamos os problemas? É muito fácil nós indicarmos os problemas que tem
na nossa cidade. Tem um buraco ali, tem um mato ali, tem um ecoponto ali, mas também
precisamos desenvolver ideias. Precisamos também ajudar com que se crie mecanismo em
nossa cidade. E nós vamos marcar, o partido do PTB, nós vamos marcar uma reunião, já
estamos condicionando isso, nós vamos marcar uma reunião com o Executivo. Nós temos
algumas ideias para passar para o Executivo. Por exemplo, o serviço de ecoponto, vereador
Lucão, que me antecedeu e muito bem na sua fala, serviço de ecoponto, na minha opinião,
não tinha que estar no Serviço Público, que está sobrecarregado o Serviço Público de muitas
questões. Eu acho que o ecoponto tinha que estar no Meio Ambiente, que é uma secretaria ali
um pouco monótona, que pouco se ouve falar do Meio Ambiente. Eu acho que traria aí um
pouquinho de aquecimento para aquela secretaria um trabalho como cuidar do ecoponto. Ia
desenvolver projetos para buscar maquinários do governo federal que eu não vejo. Lá tem
pessoas técnicas, o Meio Ambiente, engenheiros, que podiam aí criar projetos para captar
verbas do governo federal para compras de equipamentos. Por exemplo, hoje, hoje, vereador,
nós temos duas máquinas no Serviço Público para limpeza de toda a cidade, de entulho, e dos
ecopontos. Sabe onde estão as duas máquinas hoje? Uma está no 29 e a outra está no Aracê de
Santo Antônio. Então, essa é a dificuldade do governo. A dificuldade do governo é com
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maquinários e de serviço sobrecarregado onde está o Serviço Público hoje. Um outro exemplo
que nós temos que dar, que dar não, que indicar ao Executivo, é que passe também a
manutenção das estradas rurais para a Secretaria de Agricultura, que também é uma secretaria
ali tranquilinha, que não tem muito processo, que só tem as licitações de compras de
merendas escolares, as licitações também dos uniformes das crianças. Uma secretária
tranquila. E todo peso cai na Secretaria de Serviço Público, que não tem um efetivo, que não
tem o maquinário e que sofre com as críticas da população, e claro também, dos vereadores. E
parabenizar também o secretário Deonir, que conseguiu cumprir aí com a demanda da compra
de alimentação aí para as escolas, que sempre é um transtorno, sempre tem problemas. Mas
enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Então nós vamos passar essas questões para o Poder
Executivo. Vamos cobrar do Poder Executivo essas questões aí. E vamos ver se dá certo. Tem
que se criar algum mecanismo. Tem que se criar alguma coisa. Porque não adianta, vai entrar
ano e sair ano, entrar mandato, sair mandato, e vai ficar do mesmo jeito, vereador Guerreiro.
Não vai mudar, não vai mudar de forma nenhuma! Vai cobrar o diretor agora do Serviço
Público, que eu cobrei hoje, para falar dos ecopontos. Ele falou: "Me dá a máquina, eu tenho
duas, e uma está no Aracy e a outra está no 29. O que vou fazer? Pegar uma pá e uma carriola
e ir lá nos ecopontos?". Então essa é uma questão que tem se resolver. [falas sobrepostas].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador, o senhor me dá um aparte? VEREADOR
MALABIM: Seja... é, vereador, que eu tenho...VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É
bem rápido, só quero contribuir com a fala de Vossa Excelência. Eu acho que para o ecoponto
funcionar, o senhor está coberto de razão, não tinha que estar no Serviço Público, tinha que
estar no gabinete do prefeito, porque aí ele tinha a obrigação de fazer a limpeza. Porque todo
mundo, nós estamos cansados de falar, ele está vendo que tem um problema instalado na
cidade. Nós falamos aqui, Vossa Excelência está falando, o vereador Lucão falou, o vereador
Edson Ferreira, o mandato dele inteiro foi dedicado a essa questão do ecoponto, da limpeza da
cidade, ano passado. Todos os vereadores aqui se manifestaram a respeito desse assunto.
Então eu acho que só tem um jeito: ecoponto tem que estar no gabinete do prefeito. Porque lá
sim ele vai buscar uma alternativa, vai pôr dinheiro, vai cobrar dos seus funcionários. Aí
funciona. Enquanto tiver... porque questiona o prefeito no rádio aí a respeito de algumas
secretarias: "Eu escolhi um secretário, ele é experiente, ele sabe, ele domina o assunto lá, tal".
Mas ele não está vendo essa questão. Então eu acho que é uma questão que precisa estar lá
para funcionar. Obrigado. VEREADOR MALABIM: Muito obrigado pela contribuição,
vereador, e pelo tempo, ter sido breve. Então é o que eu falo, tem que se criar mecanismos
para isso, senão nós vamos ficar falando aqui igual ao ano passado, novamente falar esse ano,
o ano que vem, enfim. E outra questão que eu gostaria de abordar aqui, também na Secretaria
de Serviço Público, é o tapa-buraco. É um serviço ineficiente, um serviço ineficaz, um serviço
que não tem dinamismo nenhum e que precisa trazer um dinamismo. Hoje nós temos quatro
caminhões trabalhando no tapa-buraco. Dois caminhões no Aracy e dois caminhões para a
cidade de São Carlos toda, para Água Vermelha, para Santa Eudóxia. Então não tem
cabimento uma coisa dessa. A outra questão da reunião que nós vamos abordar também com
o prefeito, para ele colocar mais dois a três caminhões na cidade de São Carlos, para resolver
o problema de tapa-buraco, que não vai resolver se continuar do jeito que está, é um marasmo.
Infelizmente é triste de ver o trabalho de tapa-buraco em nossa cidade. Às vezes indicamos
alguma rua, num bairro, vai lá e faz. Mesmo que demore 40 dias, vai lá e faz aquela rua e
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volta. Aí a gente recebe cobrança do munícipe que mora na outra, na outra e na outra. Então
coloque dois, três caminhões para trabalhar em um bairro, para trabalhar em uma região e que
fique lá a semana inteira. Assim você não gasta tempo, combustível, não gasta pneu de
caminhão andando para a cidade inteira igual louco, parecendo uma barata, que corre para
todo lado. Vai num bairro, numa região, com dois, três caminhões e finaliza o serviço daquele
bairro. Tem bairro que tem pouco buraco e alguns buracos atrapalham o trânsito. Tem outros
que já têm bastante buraco, vai demorar um pouco mais. Mas enfim, eu tenho dó do pessoal
que mora no Douradinho. Porque eles usam a Rua Domingos de Angelis para ir para o
Douradinho, não tem outro caminho, tem que passar ali. Se for passar um burro ou uma
charrete ou uma moto, tem que passar ali, não adianta. E não tem como. Eles passam como
formiguinha. Tem que ficar desviando dos buracos, causa acidente, já teve acidente lá com
moto. Moto passando, o carro bateu na moto, caiu. Então, enfim, nós vamos também ter esse
diálogo aí com o prefeito, cobrar esse prefeito, para que o serviço seja eficiente. O serviço
está ineficiente, a questão do tapa-buraco em nossa cidade. Tem que ter uma direção. A
administração tem que ter um norte, que não tem. Me falta dois minutos, eu quero também
falar um pouco sobre o transporte de nossa cidade. A mídia falou que os vereadores se
calaram em relação ao transporte de nossa cidade. Eu não concordo que os vereadores
calaram, de forma nenhuma. Aqui teve o vereador Paraná, que fez uma Audiência Pública,
teve o vereador Roselei que fez Audiência Pública. Eu fui um dos vereadores, e falo com
propriedade, que muito cobrou a respeito da licitação do transporte público aqui no meu
mandato. Sempre cobrei, estive presente na audiência do vereador Paraná. Cobrei a licitação
do transporte em nossa cidade. Agora, cobrar é o nosso papel, resolver o problema, colocar o
edital na praça, fazer a licitação, já não cabe a mim, não cabe a mim. Então eu não digo de
forma nenhuma que eu fiquei calado, de forma nenhuma. Eu fiz a minha cobrança o tempo
todo. Todo o tempo. O ano todo passado. E não é só disso não, eu também cobrei sobre a
Socicam na rodoviária, que arrecada no mandato do prefeito 6 milhões e que devolve para os
cofres públicos 150 mil. Eu fui um que fiz essa cobrança aqui, fiz requerimento e fiz a
cobrança. Também do pátio, vários vereadores fizeram, também eu fiz. Sobre a Opportunity
também, que agora resolveram, mas passou uma... não sei quanto tempo de meses aí para se
resolver uma coisa que na minha opinião era simples. Mas resolveu. Então, meus amigos, eu
acho assim, temos que ver todo o mandato até o momento, do que está sendo feito, do que
está sendo cobrado. Eu tenho um compromisso com a população que me cobra. Jamais esse
vereador vai se calar. Independente... nós vemos aqui o vereador Sérgio Rocha, muitas vezes,
em cobranças acintosas até e está correto. Está coberto de razão, porque nós temos o peso e o
compromisso com a população de estar presente aqui para defender o interesse público. Não
defender o meu interesse, ou interesse de qualquer um que seja. Porque todos
existem...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, vereador,
por favor. VEREADOR MALABIM: O interesse da população. E isso nós vamos fazer
sempre, independente de A, de B, de C, esse interesse que nós vamos estar aqui sempre para
estar defendendo. Meu muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Na sequência, o vereador Marquinho Amaral, pelo tempo regimental de até dez
minutos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, vereador Júlio César,
Sras. e Srs. Vereadores, população que nos acompanha aqui no Plenário Dr. Antônio Stella
Moruzzi, a imprensa aqui presente. Cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo,
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através da internet, da TV Câmara, nos ouvindo através da Rádio São Carlos. Primeiro lugar,
Sr. Presidente, eu gostaria, neste ano, primeira vez que nós ocupamos a Tribuna dessa Casa,
de parabenizar a Vossa Excelência pelo belo trabalho na condução dessa Casa durante o ano
de 2017. Foram muitos desafios, muitas as cobranças, enormes solicitações, mas Vossa
Excelência, com apoio dos 20 vereadores dessa Casa, fez um trabalho que merece os nossos
cumprimentos, os nossos elogios. E essa Casa, mais uma vez, se colocou, durante o ano de
2017, ao lado da população de São Carlos. Como disse nessa Tribuna o ex-presidente dessa
Casa, vereador Lucão Fernandes, essa Casa não executa, essa Casa depende das atitudes, dos
atos do Sr. Prefeito Municipal e dos membros do Poder Executivo. Vereador Gustavo Pozzi,
nós temos, e eu tenho dito isso durante a minha trajetória política, sempre que estar, vereadora
Laide, com o pires na mão. Solicitando, muitas vezes, se humilhando, muitas vezes, tendo que
ir diversas, repetidas vezes aos setores da prefeitura municipal para solicitar melhorias nos
bairros, melhorias na saúde, melhorias na educação, liberação de emendas parlamentares, que
somente no ano passado esse vereador perdeu quase cem mil reais em emendas que não foram
empenhadas. Está difícil o trabalho. Ainda mais quando nós estamos vendo que existe
algumas pessoas dentro do Poder Executivo que não respeitam essa Casa. Que chegaram
aonde chegaram, e alguns vindo de fora, caindo de paraquedas no governo, porque um
prefeito teve voto, porque os vereadores tiveram voto. E muitos secretários, nós temos
excelentes secretários, e temos aqueles que destoam da grande maioria. Nós temos aqueles
que estão abandonando muitos setores da cidade de São Carlos. Nós estamos vendo aqui essa
classe honrada e trabalhadora, que são os nossos taxistas, que há muito tempo não tem o apoio
do poder público municipal. Pontos totalmente destruídos, cidade totalmente esburacada,
pagando IPVA, pagando impostos, correndo o sério risco de segurança pública, com assalto,
com morte, com assassinato. Então nós temos visto que vários setores da prefeitura municipal
não estão correspondendo à expectativa da população. Não estão honrando o compromisso
que assumiram durante a posse, quando prometeram ao prefeito municipal que iriam
trabalhar, que iriam se dedicar e que iriam honrar a confiança que receberam do prefeito, e
por consequência da população, que confiou num prefeito que há anos tenta chegar, tentava
chegar ao Poder Executivo. Eu não posso, como vereador e como político militante há mais
de 25 anos nessa cidade, aceitar, como filho de professora, vereador Azuaite Martins de
França, como irmão de duas professoras e como esposo de uma professora que está desde
1993, portanto, há 25 anos agora no mês de fevereiro, na rede municipal de ensino, aceitar a
situação que nós pegamos, vereador Roselei. As escolas, no primeiro dia de aula dos nossos
jovens, nas nossas Emebs e das nossas crianças nos Cemeis. É um verdadeiro absurdo a
sujeira, o mato, a falta de organização. Muitas diretoras tiveram que pagar do bolso a limpeza
dos jardins das suas escolas, dos quintais das suas escolas, da frente das suas escolas.
Professoras, como a minha esposa e algumas das suas amigas, tiveram que comprar tinta e
pedir para um funcionário terceirizado da Escola Walter Blanco que fizesse a pintura das salas
de aula. Isso, se nós pegarmos a gravação de algumas Sessões no mandato passado, a turma
vai falar: o vereador Marquinho Amaral está repetitivo, é o mesmo discurso que ele fez lá
atrás. E eu que dizia que pior que Altomani acho que nós não iríamos ver mais. Eu que vinha
nessa Tribuna e cobrava do prefeito Paulo Altomani melhorias nos mais variados setores da
cidade. E hoje o que eu assisto, mas não vou assistir mansa, pacífica e calmamente não. Eu
vou começar a dizer, eu vou começar nessa Tribuna a cobrar, porque eu sou pago
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religiosamente em dia para representar a população e ser o porta-voz do povo nessa Casa de
Leis. Eu não aceito que o senhor, que é meu amigo há mais de 20 anos, o Sr. Nino Mengatti,
esteja destruindo, acabando com a rede municipal de ensino no nosso município. Está na hora
dele pegar o bonezinho dele e voltar para Araraquara, porque os seus pensamentos, os seus
atos como secretário estão voltados num único e exclusivo objetivo, que é a Prefeitura
Municipal Araraquara, que ele almeja ser prefeito. Está aqui usando o cargo de secretário
municipal da Educação, falindo as nossas escolas, judiando de professores que têm mais de 20
anos de serviços prestados à educação desse município. Professoras como a Sílvia Miron,
como tantas outras, que estão sendo jogadas de um canto para outro, como se marionetes
fossem. Como se não tivessem uma história com a educação do nosso município. Professores
que têm que tirar do bolso, do mísero salário que recebem, para poder comprar um material
escolar para os seus alunos. Eu não posso, eu não vou, não quero concordar com o governo e
não vou defender um governo que está sucateando a coisa mais preciosa que nós temos, que
são os representantes do nosso futuro, as nossas crianças. As vagas que o Sr. Nino dizia, como
falastrão que é, toda criança vai estar dentro da sala de aula. Tem muitas crianças fora, no
meu gabinete tem listas de pessoas que vêm aqui reclamar, que têm filho de 4, 3, 2, 1 ano, que
estão fora das escolas. Prejudicando inclusive, vereadora Laide, o trabalho da dona de casa, da
senhora, que tem que deixar o seu filho para poder ajudar na complementação da renda
familiar. Está na hora, Sr. Prefeito Municipal, passado um ano e dois meses, do senhor ver o
que o senhor quer para o futuro de São Carlos. Aqui quem está falando é uma pessoa que não
vai abrir mão de defender os seus princípios, de defender os seus ideais, de defender aquilo
que eu acho certo para a cidade que eu nasci. A cidade que eu me criei e a cidade que me deu
a oportunidade, muitas vezes, de estar aqui nesse parlamento com expressivas e marcantes
votações. O Sr. Prefeito Municipal tem que saber se ele quer ser no futuro o pior prefeito
dessa cidade, ou se ele quer ser o prefeito que mudou São Carlos, que fez com que São Carlos
voltasse a ser a capital nacional da alta tecnologia. A ser a Atenas paulista, conhecida pela sua
educação, pelas suas escolas de qualidade. Não podemos concordar que um falastrão, que um
homem que fala muito [ininteligível]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, pois
não, vereador. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Esteja sucateando, nós não
podemos admitir, a nossa educação. A hora é agora, a hora da mudança, a hora do prefeito
dizer para que ele veio. Ou se é para continuar com um bando de 'puxa-saco' ao seu lado. Um
bando de pessoas que estão afundando o seu governo. Ou se ele quer ficar com essa Casa,
com esse vereador, com o povo, que querem mudança, sim, mas não no discurso e não no
gogó, mas nas atitudes. Pela a melhoria da educação, fora, Nino Mengatti. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Fez uso da palavra o vereador Marquinho Amaral, na sequência, o vereador
Paraná Filho, por até dez minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, na verdade, eu ouvi fala atentamente aí a fala de quase todos os vereadores que
me antecederam e eu acho que o que fica claro para todos da cidade de São Carlos é que a
cidade atravessa um momento de muita dificuldade. O vereador Lucão trouxe o problema dos
ecopontos. O vereador Marquinho Amaral nesse momento traz o problema das escolas. E é
bem verdade, não é nenhuma mentira. Isso todo são-carlense está vendo. Acho que não é
novidade para ninguém que a cidade de São Carlos está suja, que os ecopontos precisam, sim,
ser modernizados. O ecoponto que foi criado inclusive para promover o descarte regular, de
forma separada, do resíduo sólido, não está sendo utilizado para isso, inclusive hoje causa
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risco de vida e à saúde das pessoas. Então nós precisamos batalhar para que isso aconteça.
Com relação às escolas, o vereador Marquinho Amaral trouxe, eu tenho certeza que Vossa
Excelência tem toda a razão, vereador Marquinho Amaral, quando diz que as escolas estão
precisando de manutenção mesmo. Isso é uma realidade, eu que moro próximo do Orlando
Perez, que é uma escola estadual, mas que também precisa, que é uma escola. O Caic, que já é
de competência do município, que também precisa de manutenção. Problemas na cidade não
precisa procurar muito para a gente encontrar, mas eu acredito que essa Casa, ela deve fazer
parte da solução do problema. Eu quando me candidatei ao cargo de vereador, em meu
material de campanha, nos vídeos que eu postei, eu disse que eu ia fazer parte da solução.
Porque hoje nós temos 246 mil pessoas para apontar problema, 246 mil problemas para
xingar, para falar. Não que a gente também não deva fazer isso, porque nós somos fiscais do
Poder Executivo e compete a nós cobrar. Mas eu acho que a gente tem que fazer um pouco,
tem que fazer parte da solução também. Acho que dentro da nossa pequena competência, que
a nossa competência na verdade é legislativa e fiscalizadora, e não executiva. Mas dentro da
nossa pequena competência, fazer alguma coisa. Vereador Malabim aqui trouxe o problema
do maquinário dos Serviços Públicos. Vereador, eu já dei pelo menos aquilo que eu acho que
é mais palpável nesse momento de nós fazermos, vamos fazer um rateio aqui entre os
vereadores. Eu ofereço R$ 30 mil da minha emenda, se o senhor oferecer R$ 30 mil da sua, a
gente compra um motor novo para a Patrol, e a gente regulariza esse problema das Patrols, a
gente vai conseguir dar uma resposta aí para as estradas rurais. O serviço de tapa-buraco, que
é feito mal e porcamente com aquele sapinho lá que fica... eu já me comprometi a dar R$ 20
mil da minha emenda para comprar um rolo. Agora, se eu ficar aqui quatro anos chorando: Ô,
meu Deus! Olha os buracos, a escola está suja, ó, ecopontos! Eu vou ser mais um que vou
ficar aqui quatro anos chorando. E eu não vim para cá para chorar. Chorar tem 246 mil
pessoas para chorar. Dentro da nossa pequena atribuição, eu acho que a gente tem que tentar
dar uma solução. Vamos correr atrás dos nossos deputados. Esse é um ano que vai chover
deputado aqui em São Carlos. De tudo quanto é partido, de tudo quanto é jeito, deputado
careca, cabeludo, gordo, magro, banguelo, sem braço, tudo quanto é jeito. Então cabe aos
vereadores que vão apoiar candidatos de fora em especial, chamar o seu deputado lá e falar: ô,
filho, nós apoiamos você aqui, você teve tantos mil votos aqui em São Carlos, cadê a emenda
parlamentar para ajudar? É hora inclusive, e aí eu faço aqui um discurso até meio polêmico,
mas que é minha opinião, e ninguém é obrigado a compartilhar dela. Inclusive as grandes
lideranças religiosas do nosso município, são as grandes igrejas, os grandes pastores, que
chegam lá e vão apoiar o irmãozinho da sede, mas a sede é lá em São Paulo, né? Vem o
pastorzão e chama o irmãozinho lá da sede e fala: "Ó, pastor presidente mandou apoiar esse
deputado aqui". "Mas de onde que ele é?". "Ah, é de São Paulo. Ah, é lá de Americana". Só
que na hora que a cidade está esburacada, ferrada, cheia de mato, escola suja, ecoponto
ferrado, aí esse pastorzão não vai lá na sede falar com o pastor dele, falar: ô, cadê aquele
deputado que você pediu para a gente apoiar lá? Não, pastor não vai fazer isso. Ele vai apoiar,
ele vai xingar o prefeito, vai xingar o vereador, vai xingar todo mundo, mas ele não vai
lembrar que ele pegou e trouxe um cara lá de fora para levar os votos aqui de São Carlos.
Toda cidade tem problema, não é exceção de São Carlos, e todos os vereadores, sem exceção,
estão fazendo a sua parte. Eu, eu tinha uma postura no ano passado um pouco diferente do que
eu tenho hoje. Por quê? Gritar não resolveu, chorar não resolveu, reclamar não resolveu.
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Então eu resolvi, bom, então, vou mudar, porque a gente tem que mudar. Eu não vou ficar
quatro anos aqui chorando e gritando. Fomos atrás de recurso para recape, fomos atrás de
recurso para ambulância, fomos atrás de denunciar no Ministério Público aquilo que nós
entendíamos que estava errado nessa administração. E o resultado veio, vocês todos sabem
disso, acho que a população inteira sabe do que eu estou falando. Da improbidade
administrativa que hoje responde o prefeito e o ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do
Município. Então, agora, é claro que nós temos problemas. Nós temos. E até é melhor falar do
problema do que a solução, ou daquilo que foi feito de bom. Porque falar de coisa ruim parece
que é um heroísmo, falar de coisas boas já parece 'puxa-saquismo', peleguismo, parece que
tem uma outra conotação. Então, é difícil alguém vir aqui e falar das obras que foram
reiniciadas, que ficaram quatro anos do governo Paulo Altomani e que foram abandonadas.
Como, por exemplo, Leandro Guerreiro, você que também assim como eu é morador do
Cidade Aracy, da USF da Rua 20, que ficou seis anos parada e que agora é que empresa K2, a
Construtora K2 vai começar, acho que em dez dias já a retomar a obra. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Desde a gestão Barba. VEREADOR PARANÁ FILHO: Desde
a gestão Barba. A USF do Santa Angelina é difícil vir aqui falar que foi entregue nesse
governo. É difícil falar da Unidade 3 do CAPS AD. É difícil falar de um monte de coisa. A
abertura e a pavimentação da Avenida Trabalhador São-Carlense, vereador Marquinho
Amaral esteve lá juntamente com o deputado Lobbe Neto. Um monte de coisa. É difícil falar
do recape que foi contratado agora de 4 milhões para o Cidade Aracy, que vai começar já,
acho que esse mês já teve a empresa vencedora, vai sair no Diário Oficial, liguei no setor de
licitações hoje. É difícil falar dos 80 milhões que foram pagos. Porque quem fala isso é 'puxasaco', é pelego, né? Porque a notícia boa é a notícia ruim, é a notícia que sangra. É difícil falar
das 182 pessoas que estão sendo atendidas hoje na UPA no Cidade Aracy. É claro que sem
deixar de culpar o governo atual por 12 meses com duas UPAs fechadas, isso nós temos que
dizer. Um grande prejuízo que foi trazido para a população de São Carlos. Inclusive isso é
objeto de CPI, o vereador Lucão Fernandes fez o pedido. A inauguração da USF do São
Rafael. Tivemos coisas ruins, estamos tendo coisas ruins, mas também não foram só coisas
ruins. Então eu, na condição de vereador dessa Casa, a minha proposta, assim como eu me
propus quando fui candidato a vereador, é ser parte da solução. Porque criticar é a coisa mais
fácil do planeta. Ô, Lucão, ó esses cabelos brancos, rapaz. Você tem umas orelhas grandes. Ô,
pezão, calça 46. Arrumar defeito para você, Lucão, é a coisa mais fácil do mundo, mais fácil
do mundo. Para qualquer um. Porque criticar é a coisa mais fácil do planeta. Me apresenta a
solução. Porque aqui tem 21 vereadores e vereadoras para ajudar a dar solução para a cidade.
Se for para ficar choramingando, fica em casa, esse é o meu pensamento. Não espero que seja
unanimidade e não espero que todos concordem comigo. Porque assim como todos vocês,
vereadores, têm o direito de expressar a opinião de vocês, eu tenho a minha. Mas vamos
manifestar atos positivos, no intuito de resolver algum problema. Dentro da sua possibilidade,
vereador Roselei Françoso, um vereador que tem um conhecimento técnico, que sempre
orienta a administração, vereador João Muller. Cada um aqui tem seu compromisso com seu
deputado, vamos buscar recurso para a cidade. Hoje, ao contrário da gestão anterior, nós
temos a certidão negativas de débitos. O nome do município não está mais negativado, nós
podemos receber emendas parlamentares, seja do governo estadual, governo federal,
convênios. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR PARANÁ
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FILHO: Para concluir, Sr. Presidente. Então esse é o meu pensamento. Nós, de forma
alguma, vamos negar, entender que de fato a cidade de São Carlos tem um monte de
problema, como todo o resto do Brasil. E nós temos que cuidar daqui, porque também não me
interessa o que está acontecendo nas outras cidades, interessa o que está acontecendo aqui.
Mas eu acho que aqui tem 21 pessoas eleitas pelo povo para dar solução, não para
choramingar. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a
palavra, o vereador Robertinho Mori. Também o vereador Leandro foi citado, tem um minuto.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Para
deixar o discurso do vereador Paraná mais incorporado, quando o Paraná fala que precisa de
solução, a solução já teve, viu, Paraná? A solução veio através de material, como esse que
você está fazendo, expondo o seu trabalho, na campanha de 2016. O prefeito Airton Garcia já
colocou a solução, foi por isso que ele foi eleito, ele tinha a solução. Não cabe aos 21
vereadores dar solução. Cabe aos 21 vereadores cobrar, fiscalizar, criar os projetos de lei, ir
para cima e defender a população. Solução, o Airton já apresentou na televisão, já apresentou
no material de campanha. Foi exposto que ia fazer 48 creches, uma por mês. Foi exposto que
a cidade ia ficar limpa, que ia tapar os buracos e ia recapear São Carlos inteira e não somente
o Aracy. Então a solução o Airton já veio com ela, agora nós vamos cobrar para que ele
coloque a solução em prática. Quero agradecer, o Paraná tentou no grito ano passado e não
conseguiu muita coisa. E eu tentei a diplomacia e o grito, ao mesmo tempo ano passado. Hoje
eu vou tentar só o grito, daqui... PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Robertinho Mori
Roda, por até dez minutos. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha, a imprensa. Saudar a nossa
presidente do partido aqui, a Wiviane Spaziani, seja bem-vinda, do PSDB. Sr. Presidente, no
dia 15 de maio do ano de 2017 foi aprovado nessa Casa um projeto de lei que inseria no
Calendário Oficial de Eventos do município, o Dia Municipal de Combate à Intolerância
Religiosa. Foi aprovado aqui por unanimidade, todos os pares, e era para ser dia 21 de janeiro,
uma primeira semana, onde pudesse estar debatendo, promovendo atividades para promover a
cultura, o respeito e a diversidade religiosa. Não foi feita, infelizmente, então, nós estamos
passando agora à Assistência Social, ao departamento competente, à Secretaria competente,
que a gente pudesse estar desenvolvendo esse trabalho na cidade de São Carlos. Estou
solicitando também, não foi conversado ainda na Comissão da Pessoa com Deficiência, a
gente vai estar conversando e colocando uma proposta nessa Casa, quem sabe juntamente,
Lucão, com a Comissão de Saúde que seria muito importante, muito interessante, no dia 21/3
é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e dez dias após, no dia 2/4, é o Dia Internacional
do Autismo... Quem sabe reunir as forças da Comissão da Pessoa com Deficiência e
juntamente com a Saúde. Quem sabe o vereador Azuaite da Educação, a gente pudesse
promover uma semana de debates, uma Audiência Pública, onde a gente pudesse estar
trabalhando e conscientizando a sociedade, a população em relação, principalmente, ao
autismo. A síndrome de down, o down, o portador da síndrome, ele tem uma aceitação muito
maior por todo o trabalho desenvolvido durante anos, em nosso país, em nosso... no mundo
todo, mas principalmente aqui no nosso país, mas o autismo não; o autismo a gente tem aqui a
Apae, nós temos a Acorde e nós temos aqui aquela Ong azul, né, eu acho que é o Espaço
Azul, né? Onde a gente pudesse desenvolver um trabalho com a integração e com apoio do
Ministério Público, a Apae, a Acorde, o Espaço Azul, o Ministério Público, as Secretarias de
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Assistência Social, Educação, Saúde, de Trânsito, a Defensoria Pública e os representantes
também das escolas estaduais e as escolas particulares. Todos os profissionais. Então, a gente
poderia estar elaborando em conjunto, com força, essa Casa está trabalhando e quem sabe tem
esses dez dias que conta do dia 21 de março, é uma quarta-feira, logo em seguida, nós temos
aí a Semana Santa, e que gente pudesse fazer, apresentando ao Sr. Presidente, no dia 2/4, que
é uma segunda-feira, uma grande Audiência Pública para poder discutir esse assunto, que é
muito importante na cidade de São Carlos. Tá bom? A Apae de São Carlos, ela atendia 20
autistas, foi feito um edifício lá, com muita honra, foi uma emenda parlamentar desse
vereador, e hoje a gente atende lá mais de cem autistas, mas a demanda é muito maior do que
se imagina na cidade de São Carlos, seria muito importante que gente pudesse estar
desenvolvendo e trabalhando em conjunto. O que já foi comentado em relação às
dificuldades, juntamente Educação. Hoje, possivelmente aprova nessa Casa, um recurso para
que a gente dê continuidade aos trabalhos da Associação de Artes de São Carlos, que
infelizmente também por conta de picuinha, ou algum tipo de problema, precisou intervenção
do Prefeito Municipal da cidade de São Carlos, e falar: olha, Sr. Nino, vai fazer, entendeu?
Porque é lamentável, eu concordo com a fala do vereador que antecedeu em relação ao
secretário de Educação do nosso município. Pode ir embora mesmo, porque não está somando
nada. Só está trazendo dificuldades e tratando a Educação do nosso município com descaso
tremendo. E, por último, enaltecer uma festa familiar que houve agora no domingo e na terçafeira, na Praça XV, está bom? Muito... mínimo recurso até mesmo por conta de não
desenvolver o trabalho que era feito no passado com as escolas de samba, mas tivemos ali na
Praça XV, um grande carnaval, uma integração de todas as classes sociais e idades, um
verdadeiro exemplo de cultura e cidadania que foi... o Marquinho Amaral esteve presente lá,
pode prestigiar e presenciar. O resgate das grandes festas mesmo, popular e familiar que é o
carnaval que eu entendo. São 39 anos que desenvolvo esse trabalho, aqui, e fora, então para
mim também é muito importante que gente possa levar um pouco de alegria a essa
comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem.
Próximo vereador inscrito, vereador Rodson Magno do Carmo, também pelo tempo,
conforme o Regimento, de dez minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde,
Sr. Presidente, à população que nos acompanha, à imprensa escrita, falada e televisionada.
Vereador Malabim, boa tarde. É lamentável muita gente, muitas vezes a gente sobe nessa
Tribuna como... a gente sobe nessa Tribuna como vereador para pedir reivindicações para
cidade, para pedir melhoria para a nossa cidade, pavimento, questão de Ecoponto, chegou no
fim do ano, a vereadora Cidinha do Oncológico, uma mulher de respeito na cidade, em plena
véspera de Natal, a vereadora Cidinha do Oncológico, mora a quatro quadras do Ecoponto, 2
horas da manhã, o munícipe batendo na sua porta. Vereador Roselei Françoso, de madrugada,
vereador Lucão Fernandes, de madrugada, ligando para pedir apoio, batendo na sua porta.
Qual é a Pauta? Ecoponto. Eu entrei aqui no primeiro dia de Sessão, qual foi a Pauta? Sujeira
de Ecoponto! A mesma história, a mesma palhaçada e não acontece nada. Vem vindo, desde
lá de trás, e o que nós ficamos mais ficamos preocupado é que coisa não anda. E você sabe
onde se acarreta? Aqui nessa Casa de Leis. Os vereadores que ficam com a mão amarrada,
porque a população pensa que a gente tem uma força e muitas vezes não tem, porque o
prefeito, quando senta na cadeira, tem uma síndrome, que eu não vou falar o nome aqui,
porque é um palavrão, que entra aqui, que incorpora no corpo do prefeito, que sequer dá o
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mínimo de ouvido aos vereadores. Eu, Rodson Magno do Carmo, se fosse prefeito nesse
momento, eu convocaria a Câmara Municipal para serem ouvidos os 21 vereadores para saber
dos problemas que acontecem nessa situação. Teve gente que queria que a vereadora de 55
anos, que merece respeito, fosse limpar Ecoponto; queria que o vereador Lucão Fernandes
limpasse Ecoponto, onde já se viu? É um absurdo! Quando nós fomos ouvidos, prefeito? Uma
vez? Nenhuma. Nós fazemos que nem vereadora da Laide Graças Simões, que eu tenho um
respeito muito grande, quando eu entrei, falei: Laide, agora nós vamos fase alguma coisa. Ela
me disse assim: "Vereador Marquinho Amaral, se prepara, porque o buraco é mais embaixo".
Muitas vezes a gente fica a ponto de enfartar aqui na Casa! Não tem mais o que fazer, Sr.
Presidente. Nós temos que parar essa Casa, descer lá na prefeitura, mesmo que prefeito não
queira nos ouvir. Nós temos 21 vereadores, temos que sentar numa mesa redonda, porque nós
não caímos de paraquedas. Repito, nós caímos de paraquedas e não fomos nomeados pelo
prefeito. Quem nos nomeou vereadores, foi o povo; e é para povo que nós vamos trabalhar.
Não deixar a cidade como está. Nós temos que ter soluções como disse o vereador que me
antecedeu aqui. Só que nós não podemos fazer nada, porque quem é dono da caneta é prefeito.
Ele tem que, sim, que ouvir. Tem que pôr mais fiscal nas ruas para fiscalizar a questão dos
Ubers! Tem que pôr fiscal na rua para fiscalizar o pessoal que vem de fora trabalhar aqui na
cidade como camelô, invadindo a nossa cidade! A cidade, muitas vezes, fica à mercê de uma
pessoa só. Mas eu digo uma coisa, vocês que estão na prefeitura, olhando no olho de vocês
que ouve. Meu amigo Mateus fala para o prefeito ouvir os vereadores, que nós possamos
sentar em uma mesa redonda que cada um aqui tem ideias, mas não ficar, no blá, blá, blá, que
nós possamos resolver, porque já foi um ano e dois meses. Daqui a pouco já acaba dois anos,
como diz o vereador Lucão uma vez, passou dois anos, se não fez em dois anos, não vamos
esperar porque não faz mais. Não vamos iludir, porque é tudo balela! É uma enganação total
com o povo! Muitas vezes eu saio na rua me sinto envergonhado, porque as pessoas vêm
cobrar a gente, e a gente não pode fazer nada! O que acontece hoje, que nem aconteceu com
vereador Lucão, a gente leva o secretário no local. [Me arruma água, por favor?] Sabe o que
acontece? Nada! Sempre a mesma história. Não tem patrola, não tem funcionário. Vão ver a
situação do cemitério, gente! Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Não vai ter coveiro
para enterrar as pessoas! O pessoal que trabalha lá está desesperado! Eu fui no enterro da mãe
da minha secretária ontem, eu tive vergonha. Cesta de lixo quebrado, o lixo tomando conta até
dos túmulos. Tudo abandonado! Roubando-se lápide e nada se faz. Eu estou a ponto de
enfartar! A gente fica louco de ver tanta pouca vergonha. A gente não pode calar, Sr.
Presidente. Os vereadores todos aqui que têm vergonha na cara, que eu tenho certeza vai
fazer, vamos descer na prefeitura, Sr. Presidente, vamos descer na prefeitura e vamos dar um
ultimato para o prefeito. Ele tem que nos ouvir, sim! Nós fomos eleitos, nós não caímos de
graça, porque eu já não aguento mais sair na rua e ver as mesmas conversas. As mesmas, o
mesmo jeito que eu estou cansado de falar, vocês também veem as pessoas reclamarem, a
mesma conversa, e não acontece nada, uma hora a máquina está quebrada, uma hora não pode
pagar hora extra para o funcionário, e o que nós vamos fazer, vereador Lucão? Nós temos que
arrumar solução. Soluções para melhorar a nossa cidade, porque o tempo passa e o tempo para
político é precioso. Principalmente para quem governa. A partir do momento... é complicado.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Permite um aparte, vereador? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Só um minutinho. A partir do momento que um prefeito assume a
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cadeira de prefeito, para quem não sabe, ele protocola o seu plano de governo. Com quem foi
feito o plano de governo para quem não sabe, são cabeças de confiança do prefeito. Chama
essas pessoas que ajudaram o senhor a fazer o plano de governo para resolver problema,
porque na hora de falar é muito fácil! Na hora de falar vamos lá, vamos enganar, vamos fazer
isso, vamos fazer aquilo, só que precisa resolver o problema. E eu não vou me calar! Eu fui
eleito para defender o povo e vou defender até o último dia que eu estiver na Casa. Não vou
me cansar! Nem que se for a gente no Ministério Público, pedir ajuda para os promotores para
se resolver o problema. Eu estarei indo, chega! Chega de ser palhaço, chega de fazer papel de
tonto, ficar gastando energia e ficar falando, falando, falando, falando e nada acontecer! Pois
não, vereador. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Quero parabenizar, vereador Rodson,
pela sua palavra e dizer que essa sua manifestação, muitas vezes, é a manifestação de grande
parte da população de São Carlos, que infelizmente, muitas vezes, não tem as suas demandas
atendidas. E não ter as suas demandas atendidas não significa que nós, vereadores, muitas
vezes não temos feito o papel. Nós temos cansado de fazer requerimentos nessa Casa. Nós
temos cobrado e temos também tido a experiência que você teve de, em muitos locais, como
parte dos secretários... e lamentavelmente sempre é esse discurso como você falou, então,
antes que você morra de enfarte sozinho, eu quero dizer aqui, que nós, vereadores, temos
cobrado, temos feito a nossa parte. A população precisa ser informada que infelizmente, nós,
vereadores, o nosso recurso, a parte da nossa emenda é insuficiente para a todo o problema da
cidade. E muitas das coisas que a gente tem que pedir para o secretário, já para concluir, Sr.
Vereador, é insuficiente parte do nosso recurso, 50% já é para Saúde. E tudo que nós, como
vereadores vamos pedir, tem que ter a emenda para que se resolva, e lamentavelmente, quem
tem que executar e resolver os problemas da cidade, é a prefeitura, são os secretários. Então,
parabéns por sua fala, nós temos feito a nossa parte como vereadores. Esperamos que a
prefeitura atenda o nosso pedido, porque o nosso pedido não é um pedido nosso, é um pedido
da população que confia e tem [ininteligível] para ser atendido. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Muito obrigado pelas palavras. Quero pedir desculpa à população, porque muitas
vezes a gente fica emocionado, a ponto de se enfartar, porque a gente tem amor e para ser
político hoje, a gente tem que ter amor no que faz, porque a gente sai na rua, as pessoas
acabam com a gente, xinga a gente. Porque a política, infelizmente, a credibilidade do político
é zero, porque alguns vagabundos deixam a desejar, que entram na política para roubar, para
usurpar os cofres públicos! Mas eu quero dizer, que eu estou aqui por amor e todos os
vereadores aqui, está aqui para lutar por uma cidade melhor. Eu estarei fazendo o meu melhor
pela cidade, e eu peço um requerimento verbalmente, Sr. Presidente, para que nós,
urgentemente, façamos uma reunião com o prefeito. Para que nós possamos sentar, e tomar a
uma solução de uma vez por todas, imediatamente com o prefeito municipal dessa cidade, que
ele nos ouça para a gente chegar a uma conclusão. Você imagina cada vereador aqui levar
ideias que possam ser colocadas em prática e fazer alguma coisa pela nossa cidade. Chega!
Chega, gente! Eu espero que seja última vez que gente esteja aqui falando... PRESIDENTE
JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR RODSON DO CARMO: O tempo que a
gente perde ficar gritando e falando, a gente podia fazer muita coisa pela nossa cidade. É fazer
muito e falar pouco. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Apenas para dizer a todos que a 1ª Sessão de 2017, todos vereadores, foram até a prefeitura.
Quando do problema das UPAs fechadas, a primeira ação dessa Casa foi descer à prefeitura
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para se colocar à disposição. Foi isso que nós fizemos. Quando você estende uma mão para
alguém, essa outra pessoa do outro lado tem que estender também. Não basta apenas um lado.
Estamos aqui para discutir, para aconselhar, mas tem que partir interesse também do
Executivo, como fez o Judiciário vindo até essa Casa. Nós estamos todos os 21 vereadores
dispostos a ajudar, mas depende deles também, estamos à disposição. O prefeito tem que
tomar essa atitude, de querer ouvir, porque senão não adianta. A gente quer falar e não quer
ouvir, fica difícil. Queremos sugestões, sim, soluções para inúmeros problemas. Essa Casa,
desde a 1ª Sessão, foi o que fez. Em nenhum momento, vereador Rodson, o senhor
acompanhou bem, essa Casa fez alguma coisa para dificultar. E hoje nós vamos dar exemplo
disso no nosso acordo de Pauta, que nós estamos pensamos na cidade e projetos que nós
queremos, embora chega rápido até aqui, nós vamos tentar resolver o problema para ajudar a
prefeitura municipal, porque nós estamos, dessa forma, ajudando a cidade, a Câmara está
disposta a todo o momento a conversar, a debater e ajudar, o princípio é esse. Tenho certeza.
Vereador Roselei Françoso, por até dez minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr.
Presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa, população que nos assiste nos
seus lares, muito boa tarde. Eu trago um assunto também nessa tarde, Sr. Presidente, e um
assunto até muito chato de comentar nessa Sessão, mas não há outra maneira para que a
prefeitura, o prefeito, e sua equipe, nos ouça. E atenda àquelas crianças que fazem parte desse
projeto. Eu estou falando de um projeto que desde 2001, vereador Rodson, projeto Provim,
Programa Vida Melhor, do Salesiano São Carlos, que atende 540 crianças dos bolsões de
pobreza da cidade de São Carlos, da Cidade Aracy, do São Carlos 8, uma região do Santa
Felícia e que, infelizmente, desde o mês de novembro, a prefeitura não possui convênio com
essa instituição, Fabinho. Não possui convênio com essa instituição! Hoje as crianças foram
transportadas para a unidade do Salesiano, no São Carlos 8, e na Vila Nery e foram
devolvidas para seus lares, porque os professores não vão trabalhar sem ter o contrato
assinado com a prefeitura. E não vão por quê? Porque não querem, porque são maus
profissionais? Muito pelo contrário, porque é um desrespeito enorme com a categoria, com os
professores, com os projetos, projeto esse que o próprio prefeito defendia na campanha
eleitoral. Prefeito falou que ia abrir escola, prefeito que falou que ia garantir a educação
integral lá Parque da Serra, que eu não sei onde é o Parque da Serra, mas está findando com
os projetos sociais, que inclusive o município foi premiado, com o Prefeito Amigo da Criança,
uma série de prêmios, Prefeito Inovador nas gestões anteriores, por conta de projetos como
esse que inclui aquele que não tem condições de ficar com companhia de alguém na agenda e,
no entanto, ninguém dá satisfação para essa Casa, quando a gente vai perguntar na Secretaria
de Educação, ou qualquer outra Secretaria, nós somos desafetos. Nós não temos que se meter
nesse assunto. Então manda para Câmara o Projeto. Manda para Câmara e garanta aquilo que
é compromisso do prefeito, que é compromisso dessa Casa, porque nunca na vida essa Casa
votou contrário um projeto como esse. Que atende, Julio, 540 crianças. Vou repetir prefeito,
540 crianças, filhos daqueles eleitores que mais confiaram no senhor. Eleitores do Aracy,
eleitores do São Carlos 8, cidadãos, que querem ter a segurança que não querem deixar seus
filhos na rua. Que querem garantir a educação e que querem estar na companhia de um
profissional, e de um educador para garantir o futuro dessa criança. Eu quero fazer um
requerimento verbal. Semana passada, eu tratei na Tribuna da situação do Mova. Que são
aqueles que não estudaram na idade certa, e que tinham projeto, Julio Cesar, que atendia
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aproximadamente 200, 250 alunos e que também está sem contrato, também não estão
podendo sentar nos bancos das escolas municipais, como fazia nas gestões anteriores. O
Mova, Dr. Edson, aproveita a presença de Vossa Excelência aqui, Vossa Senhoria, pedir para
senhor pelo amor de Deus, o Mova e o São Carlos 8, o Salesiano precisam vir para Casa, são
540 crianças na rua a partir de hoje, doutor. Então, queria pedir a Vossa Senhoria o empenho
junto à Secretaria Municipal de Educação, junto à Secretaria de Cidadania, para que
encaminhem essa Casa e a gente volte à normalidade. Volta a garantir a essas crianças esse
direito de frequentar um banco escolar. Quero dizer uma outra coisa. Que também foi citada
na tarde de hoje e que eu, como autor dessa lei, eu tenho o dever, a obrigação de denunciar em
tudo que for órgão que possa receber esse tipo de denúncia, e começo fazendo isso por essa
Casa. Nós temos uma lei aprovada por esse vereador, por essa Casa de Leis na gestão anterior
que se chama Central de Vagas, Programa Fila Única. E foi citado aqui hoje por alguns
vereadores que não há vagas nas escolas municipais. Entrem no Programa Fila Única, em
especial a minha fala é dirigida à imprensa dessa cidade. Está zerada, não há vaga nenhuma
nas escolas públicas municipais, e há uma lista de 1.300 alunos aproximadamente, para ser
fiel à informação aqui, aguardando. "Ah, mas é transferência!" É um direito do cidadão
escolher a escola onde ele quer estudar. É um direito. Tudo bem, às vezes não é possível
atender na sua plenitude, mas se ele quer estudar no Dalila Galli e tem uma lista de espera, de
mais ou menos umas 20 crianças para o Ciclo I para fase I, ele tem o direito de fazer a
matrícula, mas é uma desinformação geral. A Secretaria Educação diz que tem a vaga, vai lá
na escola são tratorado, não há vaga. E isso é um desrespeito com o cidadão. Existe a lei, está
aí, está demonstrando que há uma lista de alunos, na fila de espera, Malabim, o senhor tratou
desse assunto aqui o ano passado. Desde o ano passado essa lista existe. O vereador Elton foi
tratar desse assunto lá, sabe qual foi a resposta dada ao vereador Elton? Não adianta vereador
vir pressionar, não, que eu não funciono com pressão. Então, não é assim, essa Casa não está
pressionando. Essa Casa está apontando, nós somos eleitos para ouvir a população. Se o
secretário mora em Araraquara, não tem nada contra ele, pode morar, pode morar onde quiser.
Não ouve a população, nós ouvimos, nós ouvimos diuturnamente. Nós estamos na igreja,
estamos ouvindo reclamação, estamos no campo de futebol, nós estamos ouvindo reclamação,
nós vamos no ponto de ônibus, é reclamação. Será que nós somos pagos para quê? Para a
população vomitar no nosso ouvido e a gente não poder fazer nada? A população está correta,
tem que cobrar, tem que exigir aqueles que foram eleitos para representá-los. Só que tem um
detalhe, foi tratado aqui hoje, tem que ouvir, tem que conversar, o Julio falou, o Rodson falou,
vários vereadores falaram: conversar, nós já falamos demais. Nós temos que ter ação, chega
de conversar. Chega! Não tem conversa. Nós temos que ter ação, ver as coisas funcionarem.
Coisas básicas da cidade. É a limpeza da cidade. Eu quero aproveitar o sindicato que está
aqui, que fazer mais uma denúncia, com relação ao princípio da Administração Pública
deveria atender, Sr. Gilberto, o princípio da isonomia. Tem funcionários da prefeitura que
passaram, estudaram muito, passaram em concurso para cargo diretor na rede estadual ensino.
Tem um decreto da prefeitura, tem um Regimento, tem um código de ética que garante a esse
funcionário o direito de se afastar dois anos, se tiver cinco anos de efetivo exercício. Ocorre
para uns tem e para outros não. Qual é a regra? Qual é a regra, secretário? Qual é regra,
presidente? Qual é regra, Comissão de Educação? Não podemos mais ficar curvados e
esperando essa enrolação, essa 'embaçação' geral. As coisas estão acontecendo debaixo do
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nosso nariz. Eu vou querer uma reunião com sindicato, eu vou procurar o Ministério Público,
porque isso é ofensa à Constituição Federal. Isso é ofensa ao Regimento dos Servidores
Públicos Municipais. Isso é ofensa à categoria que construiu uma carreira e que está sendo
desprezada por essa cidade, por desrespeito, por vingança, sei lá o que, mas é um atropelo
geral, que não garante ao servidor o seu efetivo exercício, o seu direito constituído ao longo
da sua carreira. Não é possível que nós vamos ficar gritando aqui. Eu não grito, vou continuar
gritando, Lucão, não vou falar que não vou gritar mais, porque gritar nós temos que gritar,
mas nós temos que agir e a partir da semana que vem, pode ter certeza, as minhas ações não
ficam mais como ficaram ano passado, nessa Tribuna. Agirei, todos os dias da minha vida,
como agi os quatro anos do Altomani, levando para o Ministério Público, quatro não, três,
para fazer justiça. Porque um ano, eu tentei dialogar. Um ano eu tentei buscar conversa, para
poder resolver. Mas ninguém nos ouve não, é só conversa fiada! É só tapinha nas costas! E
disso, Lucão, me perdoe aqui os vereadores, se quiser levar para Comissão de Ética pode
levar, mas eu estou de saco cheio. Não dá mais para aguentar esse tipo de coisa na cidade. A
cidade merece respeito. Nós não temos o devido respeito. Chega de conversa, chega de abuso,
chega de conversa fiada! Vamos trabalhar e vamos representar onde nos ouvem...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Fez uso da palavra o vereador Roselei Françoso. Na
sequência, o vereador Sérgio Rocha, por até dez minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Sr. Presidente, Srs. Vereadores aqui presentes, a população que nos ouve, imprensa, pessoal
que nos acompanha em Casa, meu boa tarde. Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, vou trazer um
assunto já está na minha Pauta desde a semana passada, é a respeito das emendas
parlamentares. O Marquinho falou aqui no começo eu vou voltar ao mesmo assunto. O ano
passado nós reunimos aqui nessa sala, da presidência, junto com o secretário de governo,
junto com o prefeito Airton Garcia, e ele nos prometeu que as nossas emendas, que é dinheiro
público, não é dinheiro do vereador, é dinheiro que a gente indica para as entidades. Indica
para algumas obras das nossas escolas. É verba que vai para a saúde, eles nos garantiram que
nos ia atender 100% das nossas emendas, e que talvez, estava ajudando com verba a mais que
era a emenda parlamentar. E quero dizer, que quando foi votado aqui, algumas emendas aqui
nessa Casa, no meio do ano, alguns vereadores comemoraram, eu subi na Tribuna e falei não
é momento de comemorar. Nós precisamos ver se essas emendas vão ser pagas e se vão ser
destinadas as entidades. E quero voltar, aqui, a um assunto das nossas entidades que estão
aqui novamente nessa Casa cobrando e pedindo emenda parlamentar para sobreviver das
entidades, algumas escolas e alguma benfeitoria de algumas escolas. Ano passado, a gente
mandou emenda parlamentar de R$ 30 mil reais para Apae, que é uma entidade séria, e gente
foi lá, falou com o diretor, demos a cara, infelizmente, o ano varou, passou um ano o ano de
2017 e essa emenda não foi paga, e a gente ficou com cara de bobo, cara enganador. Outra
emenda parlamentar de R$ 30 mil, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a gente indicou uma
entidade séria, que é Madre Cabrini, que é uma creche, que cuida de mais de 300 crianças no
Cruzeiro do Sul, no Gonzaga, ali no Monte Carlo. Infelizmente, a prefeitura tinha um
convênio, com aquela entidade e não tinha o dinheiro, usou emenda do vereador para pagar
compromisso da Prefeitura Municipal. Passamos por mentiroso novamente ali na Madre
Cabrini, ficou sem recurso para cuidar de criança, creche, que fica ali o dia inteiro, que é um
projeto que não é fácil de fazer. Trinta mil reais para Secretaria de Educação. Nosso
Secretário Nino, que foi citado aqui por várias vezes, para fazer uma reforma, e uma calçada
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de uma escola ali no Cruzeiro do Sul que é Otávio de Moura, uma calçada que dá vergonha
para uma escola. Fomos na Secretaria por várias vezes cobrar essa emenda, cobrar esse
empenho, essa licitação da calçada. Varou o ano, infelizmente, a emenda perdeu, não tiveram
capacidade de fazer aquela calçada daquela escola, e a população padece. Mãe, com criança,
que usa um carrinho para levar as crianças naquela escola, não consegue usar calçada, tem
que usar a rua para chegar até o portão de escola. Trinta mil reais não é para vereador, é para
população, é para benefício de uma escola. É Educação, é semana mais de quatro, cinco vezes
aquela escola... a calçada virou um lixão. Era uma sujeira que vazia vergonha naquela
calçada. Cobramos da Secretaria, cobrando da Secretaria de Serviços Públicos, mandamos
ofício, infelizmente, não fomos atendidos. Não é o vereador, é a população que precisa ser
atendida. Precisou esse vereador, no sábado, que não é serviço nosso, mas a população nos
olha e nos cobra. Vereador, o senhor está aqui, olha a calçada dessa escola. Olha a sujeira que
está. Nós fomos obrigados, pegar nossa equipe da nossa empresa, com o nosso caminhão e ir
lá fazer a limpeza daquela calçada. Aí, por outro lado, a cidade inteira, todas a escolas estão
emporcalhadas, sujas, calçada quebrada, cheio de mato, vamos fazer a nossa parte. E o Poder
Executivo, que tem a Secretaria de Obras Públicas, tem a Secretaria de Educação, que não
consegue dar manutenção nas escolas? Já foi falado aqui por vários vereadores. É só
acompanhar escola por escola, vai ver como é que está a nossas escolas, com mato, calçada
quebrada, muro, alambrado, tudo arrebentado. E agora, pouco passado, o vereador usa da
Tribuna e fala dos deputados que pegaram voto da cidade de São Carlos, que a
responsabilidade dos lixos, do mato, de buraco na escola, que a responsabilidade é dos
deputados. Lógico que os deputados têm que cobrar do governo do estado para mandar verba,
mas foi eleito um prefeito da cidade de São Carlos e foi montada uma equipe de secretário e
tem um orçamento de quase R$ 800 milhões, de imposto de IPTU e IPVA. As empresas têm
que ter responsabilidade de limpar a cidade, não é deputado estadual nem deputado federal. É
a prefeitura municipal, é o Sr. Prefeito, é o secretário que foi eleito para fazer manutenção da
nossa cidade. É fácil vir aqui, jogar a responsabilidade nos deputados que estão em Brasília,
deputado que está lá em São Paulo, representando o nosso estado e votando lei para o nosso
estado. A responsabilidade é do prefeito e secretário para limpar nossa cidade. Eu espero,
vereador, que vai ser candidato, vou apoiar deputado aqui da nossa cidade. Vou pedir voto
para deputado aqui na nossa cidade. Nós estamos numa democracia. Deputado que vai ser
candidato no estado inteiro, ele tem que pegar voto em todas as cidades. Espero que o
deputado que está cobrando que os outros deputados vêm aqui pegar voto, que ele é
candidato, que pegue voto só aqui em São Carlos, não vai em Araraquara, que não vai em
Ibaté, que não vai em Porto Ferreira, que não vai lá em Descalvado pedir voto. Que pegue
voto só aqui São Carlos, que a região inteira não vote no deputado, porque não pode pegar
voto em outra região. Nós temos que prestar atenção. É só isso, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Apenas para esclarecer a todos, estamos recebendo até
perguntas, a Audiência Pública do transporte, será realizada amanhã, aqui na Câmara, às 18
horas, as pessoas estão mandando e-mail, perguntando o horário... Então, na verdade,
Audiência Pública, sobre transporte, é, exatamente. Será amanhã às 18 horas, transporte
alternativo, queria convidar a população, mas principalmente as pessoas envolvidas nesse
transporte, a todos vocês a estarem aqui, para que a gente possa buscar soluções, é isso que a
gente pretende. E dizer também que nós vamos estabelecer também uma consulta pública em
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breve, essa é diferente, as pessoas têm essa dúvida, né? A Audiência Pública será amanhã às
18 horas, a gente reforça o convite, e a consulta pública será estabelecida posteriormente, uma
vez que há... na verdade, a consulta pública foi pedida por segmento, né? Apenas porque as
pessoas estão com a dúvida para esclarecer. O vereador Paraná fez o pedido, separada vai ser
a consulta pública para pessoas entenderem. Nós vamos tentar implementar do transporte
coletivo. A consulta pública também do transporte por meio do mototáxi. E se eu não me
engano... Paraná, por aplicativos também na Audiência Pública, né? Tá. Nós vamos tentar
fazer... A consulta pública. Então, reafirmando a todos que estão perguntando através do site
da Câmara. A Audiência Pública do transporte alternativo será amanhã, às 18 horas, aqui no
Plenário da Câmara, e as consultas públicas serão estabelecidas posteriormente e nós vamos
informar através da mídia, onde a Câmara faz divulgação dessas questões institucionais.
Vereador Azuaite Martins de França, pelo tempo regimental de até dez minutos.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
público presente, senhoras e senhores. Falar de um tema mais amplo, de um tema nacional, e
é óbvio que com repercussão em qualquer cidade desse país e com repercussão em São
Carlos, a respeito de táxi, de Uber, de van, de mototáxi etc., já me pronunciei e acho que ficou
clara a minha posição. Existem graves problemas nesse país. Esse país, que acaba de produzir,
que acaba de sair de um carnaval em que, apesar de todas as nossas desventuras e desgraças,
existem aqueles que sabem captar todo esse desespero e transformar em arte, nesta que é, não
só a grande festa popular, desse país e do mundo, mas é também, a grande ópera popular. Por
que a ópera popular? Porque é o conjunto de artes, o conjunto de representação, e no Rio de
Janeiro, a escola de samba Beija-flor conseguindo captar as mazelas do Brasil, a corrupção do
Brasil, a violência que existe no Brasil, levou para avenida um grande, uma grande
encenação, um grande teatro e mostrou para nós mesmos e mostrou para as autoridades
brasileiras a nossa cara, a nossa própria identidade e a nossa tarefa de casa, a tarefa de
pacificar esse país. Sai o resultado na terça-feira. Na quarta-feira de cinzas a CNBB inicia a
campanha da fraternidade. E qual é o tema da campanha da fraternidade? É exatamente aquele
tema que a Beija-flor levou para o sambódromo do Rio de Janeiro, a violência. A violência
nesse país selvagem, a violência nesse país em que a vida vale pouco para muita gente. Um
país em que a morte é algo banal. Um país em que se mata, em que se tira a vida por qualquer
motivo, por um olhar estranho ou por algum objeto que possa ter algum valor, alguém pode
perder a vida. E pode perder a vida também aquele que não porta valor algum, aquele que não
tem nada a ver com uma determinada situação, mas é encontrado por uma bala perdida, e com
essa bala perdida, acaba na verdade perdendo a vida, que é dom maior que o ser humano pode
ter enquanto existe. E a posição da igreja católica, a posição da Confederação Nacional dos
Bispo do Brasil é de que é possível, é possível mudar essa situação, é possível nós investirmos
numa cultura de paz, é possível pacificar o Brasil, é possível pacificar as nossas cidades, é
possível pacificar as pessoas, é possível acabar com toda e qualquer forma de intolerância. Eu
sou professor, e a principal alegria, satisfação, senso do dever cumprido de um professor, é
ver o sucesso dos seus alunos. Abro o jornal, abro a Folha de São Paulo e vejo estampada na
página 3, da página 9 do jornal, o texto, do presidente da CNBB, o arcebispo de Brasília, Dom
Sérgio da Rocha, aluno do Seminário Diocesano de São Carlos, e para minha honra, meu
aluno. Tratando deste assunto, a partir do seu discernimento e a partir do cargo que ocupa. E
vejo um dia antes um texto que de tão bom, procurei ler, reler, grifar e recortar como faço
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com os textos importantes, texto de Dom Odilo Scherer que eu quero trazer para
conhecimento de vocês aqui, para o conhecimento daqueles que assistem a essa Sessão de
Câmara, do texto, Dom Odilo Scherer, que Dom Odilo Scherer intitula: "É possível acabar
com a violência?". Ele diz, ele fala de números estarrecedores e eu vou ler para vocês: "Os
números da violência no Brasil são impressionantes. Embora tenha menos de 3% da
população mundial, o país tem quase 13% dos assassinatos em relação a essa mesma
população, conforme dados do ato da violência, divulgado pelo Ipea em parceria com o
Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 9/6/2017. Somos campeões absolutos na lista nada
gloriosa dos países com maior índice de violência no mundo. Em 2014, foram 59.627 mortes,
por atos violentos. A taxa de homicídios por cem mil habitantes chega a ser 13.100% maior
do que na Inglaterra e 609,3% maior do que na vizinha Argentina. No Brasil, morrem mais
pessoas a cada ano, vítimas de assassinato do que em qualquer país em guerra declarada
atualmente". Ele propõe a luta pela promoção da cultura da paz, e da não violência, da justiça
e da reconciliação. E propõe ações de conscientização sobre a amplidão e a gravidade da
violência no Brasil. A identificação das causas mais difusas e caso formas a violência assume.
Os fatores que mais fatores que mais a desencadeiam e busca soluções para enfrentar e mudar
essa situação. Essa Câmara Municipal, discutiu violência. Discutiu violência na escola.
Trouxe para cá um público que não coube nesse Plenário, nem coube nos nossos corredores.
Foi uma ótima Audiência Pública, mas foi péssima na sua consecução, porque nós ficamos no
palavreado e todos aqueles que aqui estiveram não se comprometeram, quando eu digo todos,
eu digo as autoridades, não se comprometeram com a ação alguma que levasse à diminuição
da violência, pelo menos, no espaço, das escolas públicas. A violência está espalhada em
todos os âmbitos, em todos os cantos...[troca de presidência]. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Só para concluir, vereador. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: E das mais diversas formas. Compete a nós difundir a cultura da
paz, lutar pela paz, pelo fim da violência onde quer que estejamos e onde quer que a violência
esteja. Estamos aqui para mudar o mundo, na nossa pequena, na nossa minúscula condição,
nós temos que ser homens de ação e homens que possam cobrar das nossas autoridades
alguma coisa mais do que os braços cruzados que as caracterizam. Obrigado. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Continuando o expediente falado, está com a palavra por até dez
minutos, o nobre vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, a plateia aqui presente, a mídia da mesmice que também está por aqui. Nós,
vereadores, quando fomos eleitos no dia 1º de janeiro na nossa posse, 1º de janeiro de 2017,
nós juramos cumprir a Constituição República. Sim, juramos cumprir com a Constituição.
Cumprir a Constituição é respeitá-la, no exercício do meu trabalho como vereador, eu
descobri que existe uma lei aqui em São Carlos, que no meu simplório entendimento, era
inconstitucional. Era uma lei que foi do dia 13 de janeiro de 2016, que proibia o uso de carros
particulares cadastrados em aplicativos. E aqui ele cita somente um aplicativo para transporte
remunerado de pessoas na cidade de São Carlos. Aquilo que a gente tem que saber para
criticar, é conhecer a essência. Então não posso receber críticas, nem elogios, sem que as
pessoas conheçam o que está escrito na justificativa do meu projeto de lei, que pede que seja
revogada essa lei anterior, que no meu entendimento, ela é inconstitucional. Então, eu vou
começar a ler a justificativa para que todos entendam. A justificativa é seguinte: "Conforme
disposto no art. 21 e inciso XX e XXII e incisos IX e XI da Constituição Federal de 1988,
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especificamente, compete à União pelo art. 21, inciso XX, instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos".
Compete à União. E não ao município. Art. 22: "Compete privativamente à União legislar
sobre diretrizes da política nacional de transporte", inciso IX diz isso e inciso XI; "compete
privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte". À União, não ao município. "Ao
analisar o conteúdo dos artigos acima mencionados inicialmente, conclui-se que a Lei nº
17.713, no dia 13 de janeiro, a lei de São Carlos, que dispõe no âmbito sobre a proibição de
aplicativo em carros particulares, nesse transporte, ela é inconstitucional material
informalmente, haja vista que no caso presente, os poderes municipais seriam incompetentes
para tratar desse assunto. Diante da inexistência de uma lei completar que autoriza os estados
e municípios - e essa lei está tramitando no Congresso, é a Projeto de Lei Completar nº 028,
que foi aprovado no Senado e agora está com a Câmara-, bem como Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 5.587 no ano de 2016, no dia 4 de abril de 2017, que
estabelece as regras sobre transporte público para que as prefeituras tenham competência para
regulamentar esse tipo de serviço, cujo texto ainda terá que seguir para o Senado Federal e,
caso passe na Casa, o projeto ainda terá que ser sancionado pela presidência da república.
Mais uma vez, a referida lei não encontra embasamento legal para sua aplicabilidade". Então,
a Lei de São Carlos não tem embasamento legal para ser aplicada, essa lei de 2016. "Aliado
ao fato que a referida lei, ela trata apenas o aplicativo Uber. Sendo que além disso ainda,
existem outros com a mesma finalidade, a exemplo do Cabify, do 99 POP", que estão
existindo e a lei aqui, ela discriminatória. Ora, nós juramos cumprir a Constituição. Nós
vemos uma lei, em São Carlos que foi aprovada que ela é discriminatória, além de ser
inconstitucional. "Não obstante, conforme a constituição federal em seu art. 30: Compete ao
município legislar sobre assuntos de interesse local. Organizar e prestar diretamente ou sob
regime de permissão ou concessão, os serviços públicos de interesse local e incluído no
transporte coletivo em caráter essencial". Aqui, cabe lembrar que táxi não é serviço público.
Esse serviço de transporte individual não é um serviço público, não compete ao município
legislar sobre ele. Essa lei aqui de São Carlos, ela nem teria que ter sido aprovada, não teria
nem que ter sido elaborada. "Tem-se ainda os artigos da Constituição federal que autoriza o
Uber e, consequentemente os outros existentes, que venham surgir aqui especificados no art.
1º, inciso IV, que afirma que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são direitos
dos trabalhadores, e o art. 5º, inciso XIII que estabelece que é livre o exercício de qualquer
trabalho, desde que o trabalhador tenha as qualidades que a lei determina. Denota-se aqui,
mais uma vez, a falta de uma legislação, definindo pela autorização ou proibição do trabalho
do transporte particular remunerado de passageiros através de aplicativo". Então, nós não
temos aqui a proibição, sequer a autorização não está regulamentado no Brasil de uma forma
e outra. "Na Lei Federal nº 12.587/12, o seu art. 7º - desculpe, art. 8 - transporte público
individual, serviço remunerado de transporte de passageiro, aberto ao público por intermédio
dos valores de veículos de aluguel para realização de viagens individualizada. Enfim,
concluímos que serviço de táxi não é serviço público, e esses serviços de aplicativos também
não são". Eu vou, pretendo encaminhar, porque o relógio está correndo muito rápido. "Então
tais transportes, como táxis, o aluguel de veículos particulares, por ser de interesse do
cidadão, mas não essencial, nem necessário, é apenas útil para o cidadão que deva viver ou se
utilizar. No seu art. 12-A, o direito da Constituição, o direito à exploração de serviço de táxi
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poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo Poder
Público local. O que não demanda licitação, conforme preceitua o art. 165 da Constituição
Federal sempre através de licitação. Portanto, o que nós vemos... - eu não vou conseguir ler o
tempo todo, porque é um pouco mais extenso, - cabe ressaltar que várias decisões do Supremo
Tribunal Federal atestaram o [ininteligível] mencionado na questão que estados e municípios
legislam sobre o transporte remunerado de passageiro, afirmando que tais leis afrontariam a
competência privativa da União, conforme julgamento da profissão de mototáxi, através das
ações diretas de inconstitucionalidade regulamentada a profissão posterior pela Lei nº 12.009,
de 29 de julho de 2009. Contudo, cabe ressaltar, que apesar de o município não ter
competência para legislar sobre esse assunto, conforme mencionado, cabe punição àquele que
descumprir a legislação vigente, conforme preceitua o art. 231 do código do trânsito
brasileiro: Transitar com veículo, efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens
quando não for licenciado para esse fim, salvo caso de força maior ou permissão da
autoridade competente. Analisado tais atos legais, conclui-se, portanto, que o município não
tem competência para autorizar ou proibir a exploração de serviço particular remunerado de
transporte individual de pessoas através de aplicativos". Essa... esse Projeto de Lei que pede a
revogação dessa lei anterior, já passou pela comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos
vereadores e o parecer da Comissão de Justiça também foi favorável. Por se tratar de um
Projeto de Lei que ele é inconstitucional, e que essa Casa aprovou no equívoco, eu entendo
que não caberá a ele, nenhuma Emenda Aditiva como foi apresentada essa tarde aqui, como
foi apresentado pelo vereador João Muller, porque o projeto, na sua essência, ele era
inconstitucional. Se nós juramos cumprir com a Constituição da República, nós estamos... eu
estou apenas cumprindo com o meu juramento, que é de vocês todos meus amigos vereadores.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Concede um aparte? VEREADOR CHICO LOCO: É
uma pena que os vereadores não estão na plenitude aqui, para gente chegar essa conclusão.
Porque eu não estou aqui defendendo esse ou aquele serviço, esse ou esse ou aquele
aplicativo. Não é isso. Nós estamos diante de um caso aqui na nossa Câmara dos vereadores,
que está descumprindo com a Constituição Federal, o que nós juramos não fazer. Se a
Plenária anterior, se a Câmara anterior, no mandado anteriores descumprir com lei, a nossa
função também é verificação aquilo que está irregular e torná-los regulares. O vereador
Paraná me pediu aqui um aparte, eu concedo, Paraná, agora no último minuto, mas eu queria
também salientar. Essa Emenda Aditiva, ao meu entendimento, como vereador, eu acho que
ela não tem cabimento, porque a lei é apenas para revogar uma outra anterior, nós não
estamos aqui implantando, autorizando, nem desautorizando nenhum serviço, porque não é
competência do município. Eu gostaria que me ajudasse, o senhor tem um aparte.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Vereador Chico Loco, eu quero concordar em parte com
Vossa Excelência que, na verdade, esse projeto de lei, essa lei, na verdade, que foi
sancionada, uma lei de autoria do vereador Freire, ex-vereador Freire, de fato ela padece de
um vício de constitucionalidade e, com toda certeza, precisa ser revogada. Então, por esse
motivo, eu parabenizo a Vossa Excelência. Todavia, eu discordo de Vossa Excelência, no
sentido de que esse transporte não é de interesse público e que não deva ser regulado pelo
município. Na verdade, tanto o transporte através de táxis, como Uber, como mototáxis, como
qualquer outra... PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Só para terminar, nobre
vereador, por favor. VEREADOR CHICO LOCO: Se trata de um serviço público. Como eu
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li um pouco rápido, talvez não ficou claro. O que está dito aqui, é que não se trata de um
serviço público, o serviço táxi, ou de transporte por aplicativo. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Então, vereador, esse tipo de serviço ele é, sim, de natureza pública, e dessa maneira
ele deve ser regulado pelo poder público municipal. Existem as regras gerais que são do
Executivo Federal, mas são complementadas, suplementadas por meio de decreto do Poder
Executivo municipal. Eu parabenizo Vossa Excelência, nesse momento, pela iniciativa, não
concordo em alguns pontos e inclusive defendo a emenda do vereador João Muller, porque,
com muita sabedoria, ele remete ao Poder Executivo a regulamentação dessa matéria. Então,
eu sou favorável ao projeto de Vossa Excelência, votarei favoravelmente ao projeto e
inclusive, como emenda, por entender que é, sim, o serviço de natureza pública, e que deva
ser regulamentado pelo Poder Executivo. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e,
inclusive, solicito que seja colocado...VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA:
Pela ordem. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, nobre vereador
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Talvez o
expediente nem seja pela ordem, nobre Presidente, mas eu perguntaria para o orador, e para o
vereador que fez a intervenção, e concordo com a sua posição de que é serviço público sim, é
evidente, porque se há intervenção, o Poder Público faz intervenção e faz a concessão naquilo
que é da alçada pública, ele não intervém na alçada privada, evidentemente. Acho que a
ilegalidade da lei, a ilegalidade de um dispositivo, pode ser questionada pelo Poder Executivo
através de uma ação direta de inconstitucionalidade e o Poder Executivo não agiu dessa
maneira, talvez pela falta de interesse. Mas qualquer regulamentação que o Poder Executivo
possa fazer e tem que ser, tem que passar pela Câmara Municipal, tem de vir para cá através
de um projeto, de um projeto de lei, e isso tem que ser muito claro. Então, acho que, enquanto
discussão, a discussão é fértil, enquanto decisão, ela é inócua. VEREADOR CHICO LOCO:
Me permita discordar, porque nós estamos aqui diante de uma lei prévia, que eu estou pedindo
a simples revogação dela, eu não estou no mérito de discutir se o aplicativo, o serviço deve ou
não ser regimentado pela Câmara. É atribuição, que nós aguardando o projeto de lei completar
que está em Brasília. Eu acho que antes que esse projeto de lei saia, a cidade de São Carlos
não precisa se antecipar a ele, não é necessário isso. O que eu estou apenas pedindo aqui, é
para que nós cumpramos o nosso juramento. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
Continuando o expediente falado, com a palavra a nobre vereadora Cidinha do Oncológico.
Está no gabinete atendendo. Continuando, vereador Dimitri Sean, por até dez minutos. Último
vereador da tarde de hoje. VEREADOR DIMITRI SEAN: Boa tarde, Sr. Presidente e
demais membros da Mesa Diretora. Cumprimento a minha colega, vereadora Laide, os demais
colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que nos acompanham. Boa tarde a todas e a todos.
Sr. Presidente, eu sempre digo que é bom, é muito bom ver o Plenário dessa forma, com
pessoas acompanhando a Sessão e lutando pelo que acreditam. É muito profícuo que tenha se
desenvolvido essa discussão hoje, que vai continuar amanhã na Audiência Pública, porque
todos nós sabemos a dificuldade do transporte público em São Carlos, não é? Hoje, acabaram
de mandar recente, a confusão que está no ponto de ônibus do mercadão na baixada, e a
confusão que está no ponto de ônibus da Alexandrina. Está na internet, vocês devem ter
recebido já. As pessoas, muitas e muitas dezenas aglomeradas aguardando ônibus e não sabe
se vai passar. Nós ainda não temos um posicionamento da empresa, se houve quebra, se
houve falta de combustível, mas as pessoas ficam horas aguardando o transporte coletivo
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parado no ponto depois de trabalhar o dia inteiro de serviço. Me preocupa, porque 6 horas
chegará em breve e, aí, sim, nós teremos um incremento, um aumento no número de pessoas
voltando para Casa. Se já está assim agora, imagine daqui a 30 minutos? Então, o que nós não
podemos fazer, isso de jeito nenhum, é fechar os olhos e deixar de discutir. Eu sei que em
alguns momentos, essas discussões podem se tornar acaloradas, porque existem pessoas.
Antes de mais nada, não é um ônibus, um pedaço de ferro, de metal rodando, tem a família
daqueles motoristas, daqueles funcionários. O táxi não é um pedaço de alumínio com roda.
São pessoas atrás dos volantes que dependem disso, que fazem dessa profissão o seu sustento
digno. Então, todos nós precisamos ter muito cuidado na hora de discutir essas questões na
cidade, porque nós - em primeiro lugar -, não dá para fechar os olhos. Queria eu que estivesse
tudo muito bem com o transporte de São Carlos, mas não está, então a gente vai ter que
discutir e em alguns momentos vai doer, porque a solução ideal talvez não exista. Nós vamos
ter
que
lutar,
batalhar
juntos
pela
solução
possível,
entendendo
as
divergências...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Me cede um aparte, vereador?
VEREADOR DIMITRI SEAN: De diversas classes e tentando unir essas diferenças. Porque
o que não pode acontecer, - e, aí, me perdoe quem ficar chateado com o que eu vou dizer
agora - o que não pode acontecer nunca, é deixar as pessoas sem o transporte, seja ele qual
for, não importa. As pessoas querem chegar nas suas casas. E isso, não pode acontecer, deixar
a pessoa esperando, a notícia... me ligaram agora, que as pessoas pararam o ônibus a força,
porque os ônibus estavam descendo com tanta gente, vereador Sérgio, com tanta gente, que os
ônibus, os motoristas não paravam. Não cabia mais gente, e as pessoas pararam um ônibus
descendo a Alexandrina. Mas que situação é essa, minha gente? Agora, nós temos a situação
dessa empresa de ônibus, a determinação da Justiça, que ela rode com mais de cem ônibus.
Não tem esses veículos disponíveis. E se não rodar, descumprir a determinação judicial, vem
a multa diária, e o que nós vamos fazer com tudo isso, vereador? VEREADOR SERGIO
ROCHA: Bem colocado, Dimitri, [ininteligível] o transporte público, está uma calamidade
pública, não podemos esquecer que hoje um ônibus estava rodando sem freio, passou numa
lombada em alta velocidade, e uma senhora grávida correu o risco de perder o bebê, porque
bateu a barriga ali no guard rail do ônibus, daquele ferro, está correndo o risco de perder a
criança porque o ônibus estava rodando sem freio. Olha o risco que a população está correndo
andando no ônibus sucateado! Qualquer hora nós vamos ter aí uma surpresa, um acidente
violento na cidade de São Carlos com Ônibus, e a responsabilidade não é da Suzantur mais, é
da Prefeitura Municipal, que está andando com esse transporte horrível na cidade de São
Carlos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Roselei. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Eu agradeço o aparte, querendo colaborar com fala do Sérgio, é o guarda-corpo dentro do
ônibus, e querendo colaborar também que, no final de semana, nós tivemos algumas
denúncias, moradores nos procurando da região do Aracê de Santo Antônio. O ônibus
também está superlotado, ele não está parando para trazer a pessoa dos seus compromissos.
Pessoas que utilizam o transporte para trabalhar, para ir à missa, para cumprir seus
compromissos diários. Então, realmente, essa situação deixa o transporte público mais penoso
ainda para nossa cidade. VEREADOR DIMITRI SEAN: É, na verdade, as pessoas já
enfrentavam muita dificuldade com esse assunto, nós sabemos que há mais de um ano, o
assunto era de extrema preocupação para todos nós. Eu já subi aqui, outros vereadores já
subiram aqui tratar disso. Mas a situação piorou. Piorou, agora não tem ônibus, me preocupa.
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Do mesmo jeito que me preocupa a renda, a família dos taxistas, me preocupa a prefeitura
pagando esses funcionários da Suzantur. Como que a prefeitura vai fazer esses pagamentos?
Eu me preocupo muito com essa situação, porque são mais de 400 famílias que contam com
esse dinheiro. Agora, intervir para deixar pior do que estava, aí já não entendo o que está
acontecendo, aí já acho que é má-fé, já acho que é briga política. Se fosse para ter melhorado,
para hoje nós termos um serviço de qualidade dos ônibus de São Carlos, eu aplaudiria a
prefeitura, mas não. Piorou! De lá para cá, não tem metade da frota rodando. A nossa cidade
vai tomar multa diária por conta disso. As pessoas, aguardando na Alexandrina, tendo que
entrar na frente do ônibus para parar o coletivo. A pessoas do Aracê Santo Antônio, segundo
notícia, tem ônibus para vir para cidade, as 6h da manhã, e não tem ônibus para voltar depois
no final da tarde. E como que ficam todas as pessoas? Como ficam taxistas? Como que ficam
as pessoas que têm a expectativa que outros meios de transporte venham para cidade?
Precisamos ser serenos nesse momento para discutir de verdade essas questões, nós não
podemos simplesmente dizer "não, a gente não aceita isso em São Carlos". E do pouco que eu
conversei com o Cleber, com os taxistas, eles não estão dizendo isso, eles querem só que haja
justiça, que haja igualdade na prestação de serviços. Ninguém quer impedir o futuro de São
Carlos, o progresso, ninguém está olhando para trás. Mas - e aí que é o ponto importante -,
tem que ser feito de forma responsável. Não dá simplesmente para abrir e, aí, me perdoem...
como está hoje, porque muitas pessoas se dizem Uber, não são Uber, na verdade, mas usam o
nome do aplicativo, e fazem o transporte e é completamente desleal com vocês, trabalham
com tarifa fixa. Para qualquer lugar da cidade o mesmo valor e como é que vocês... não tem, é
completamente absurdo. Então eu digo isso para mostrar que não dá para gente ficar quieto
sobre o assunto. A gente vai ter, um momento e outro, pensar, regulamentar isso. Até para que
essas pessoas que trabalham de forma irregular, que não proliferem, porque agora tem
alguns... mas, depois aumenta. E daqui a pouco mais gente trabalhando ilegalmente do que
gente com alvará dirigindo o táxi. Então, é péssima essa situação, prejudica a população.
Porque quem trabalha de forma irregular, quem trabalha dessa forma, não... não pensa que
ofereça também seguro para essas pessoas, para os passageiros. A pessoa entra naquele carro,
naquele meio de transporte irregular e não está assegurada e não sabe o que vai acontecer com
elas. Então, gente, eu faço questão de estar presente nessa Audiência Pública de amanhã e
peço a todos, que tenhamos condições de discutir de verdade essa questão. Sem querer puxar
só para o nosso lado. Porque puxar para nosso lado, pode ser pior, inclusive, para gente.
Porque a falta de regulamentação vai levar ao transporte clandestino. O que é péssimo. É
péssimo para cidade, que não recolhe impostos, é péssimo para os profissionais que trabalham
de forma legalizada, que pagam e recolhem os seus impostos e tem que pagar seguro do
veículo duas, três vezes mais caro do que qualquer outro cidadão. Então nós precisamos
discutir isso. Porque as pessoas... e, aí, eu vou terminar dizendo isso, as pessoas que
trabalham o dia inteiro e querem voltar para casa depois do expediente, elas não merecem isso
que está acontecendo com elas, de jeito nenhum. Me perdoem aqueles que não concordarem
comigo, mas se elas voltam de ônibus, de táxi, ou de qualquer meio de transporte para casa,
desde que seja regulamentado.... o que não pode deixar acontecer, são elas paradas esperando
para chegar em casa e tomar um banho. Isso não pode acontecer jamais! Então eu peço ajuda
de todos vocês, inclusive vocês taxistas, para que discutam essa questão com a gente e
discutam de forma razoável, para que não que nós impeçamos o futuro de são Carlos, mas que
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o façamos de forma justa. Obrigado. [troca de presidência]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Aproveitando, vereador Dimitri, as falas de hoje, vou fazer de forma oficial, mas
vou fazer também de forma verbal. Aproveitar a presença do vereador Malabim, vereador
Dimitri e Vereador Leandro, o Leandro está aí também, que toda vez que nós temos um
problema específico, por exemplo, nós temos a Comissão de Saúde que [ininteligível] a
Comissão de Saúde representa essa Casa. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação
quando tem um problema jurídico, representa essa Casa, a Comissão de Educação também. A
gente sabe disso. Eu vou fazer o pedido verbal, mas vou encaminhar o ofício também, para
que a Comissão de Transporte - é óbvio que é uma decisão de vocês, mas eu quero
encaminhar esse pedido-, que amanhã esteja presente na saída dos ônibus da empresa, para
que a comissão verifique o número de ônibus que está saindo para atender a população.
Acredito que a Comissão de Transporte apenas vai contribuir e fazer um relatório, encaminhar
a todos nós para sabermos o número de veículos que vai sair amanhã da empresa, se me
permite essa sugestão à comissão, acho que é importante para termos o número exato, uma
vez que a justiça determinou um número e nós vamos saber se esse número está sendo
respeitado. Eu acho que é oportuno esse momento, essa ajuda da Câmara para verificar
através da Comissão de Transporte da nossa Câmara. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr.
Presidente, concordo com suas palavras e eu estarei presente, tenho certeza que os demais
membros da comissão também estarão presentes. Porque o que não pode, é essa situação
continuar dessa forma. PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de ordem, presidente da
comissão, vereador Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO - Presidente, por
mim, se o Dimitri e o Malabim quiserem ir comigo, pela manhã, a gente tem que acordar de
madrugada, cedinho, 4h tem que estar de pé, e a gente vai lá fazer a entrada da garagem
Suzantur, vamos marcar lá quantos ônibus saem, porque hoje já tinham pessoas marcando,
registrando com foto, com vídeo, e apenas 63 ônibus estavam rodando na cidade. O meu
assessor Eduardo acabou de me ligar, eu interrompi a ligação para fazer uso da palavra, está
dando medo de ver os pontos de ônibus agora, não para de chegar foto e imagem aqui. Não
tem solução! Isso é uma irresponsabilidade do Airton Garcia, o povo queria que a Suzantur
fosse embora, a Suzantur anunciou o ano passado que ia embora. Eles tiveram seis meses para
poder fazer a documentação, para fazer tudo certinho. Não fizeram, irresponsável do Airton
Garcia está penalizando o povo hoje. Por isso que, quando eu falo que a solução é cassar o
Airton Garcia, tem algum ou outro político: Ah, mas será que está pegando pesado? Não tem
outra solução. A solução é cassar Airton Garcia e toda a trupe. Porque tirando o chefe da
boiada, os bois ruins vão para fora! É Airton Garcia. Não é secretário, não é Ademir, não é o
Coca, não é Caco, é Airton Garcia o irresponsável. E amanhã cedinho eu estarei lá, se o
Dimitri e o Malabim me acompanhar, melhor, senão estarei sozinho lá. Obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Então, comunicar a todos os vereadores, a Comissão de
Transportes estará amanhã, os três vereadores da comissão, e passarão um relatório para nós
na sequência para nós distribuirmos a população do número de ônibus atendendo à população.
Nós vamos fazer um pequeno... suspensão dos trabalhos de alguns minutinhos, só para acordo
de Pauta e voltamos em alguns minutos. [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Retornamos nesse momento a nossa Sessão e peço... e peço a chamada ao
Sr. Secretário, vereador Rodson, proceda a chamada. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a segunda chamada dessa noite, vereador
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presidente Júlio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson presente. Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Cidinha do oncológico, presente. Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Edson.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Laíde das Graças Simões, Laíde da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Moisés. VEREADOR MOISES LAZARINE:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: E Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vinte vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Muito bem. Apenas para dar satisfação a todos presentes aqui, mas a população também que
está em casa acompanhando. Esse intervalo nosso, foi necessário um pouco mais longo, peço
desculpa em nome do Legislativo, que houve a necessidade, pois chegou alguns processos de
urgência, e a Câmara como sempre faz para auxiliar o Executivo, a gente para a Sessão, dá os
pareceres, obrigado aos vereadores, também, nossa equipe técnica, que novamente parou para
dar os pareceres e também, de alguma forma, ajudar o município. Vou dar um exemplo para
vocês da importância, só para as pessoas entenderem, em relação a um dos processos de
urgência, é o processo do Hospital Escola. Chegou a essa Casa essa tarde, os vereadores
pararam para que pudesse dar seus pareceres, e esse projeto no valor de R$ 20.509,320
milhões, um projeto que esses recursos serão utilizados na aquisição de equipamentos do
Hospital Escola. Porque eu faço questão de dizer isso? Demonstra que a Câmara,
independente de quem governa, nós estamos pensando na cidade. O que nós esperamos que,
com esse recurso, se abra de uma forma definitiva as portas do Hospital Escola para atender a
população. Essa é a nossa luta porque não adianta a gente enviar o recurso e ter um baita
equipamento público de saúde, ainda mais no momento que vive a cidade de São Carlos em
relação a saúde, um equipamento daquele, onde há um esforço da Câmara, há um esforço
também do Executivo, mas nós temos que ter um Hospital Escola de portas aberta para
atender a população de São Carlos, é isso que essa casa quer. ORDEM DO DIA –
PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, processos de urgência, vou
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colocar em votação, pois não há discussão nesses processos. Primeiro processo. Processo
304, Projeto de Lei 26, Prefeitura Municipal de São Carlos, "que autoriza o poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na Secretaria de Saúde no valor de R$ 20.509,320 milhões
para aquisição de equipamento do Hospital Escola". Os vereadores... Em discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários, aprovado. Entra em discussão e votação, Processo 220, Projeto de Lei...
Processo... Ah, Projeto de Lei, "que envia a Santa Casa de Misericórdia o valor de R$
864,960". Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão
processo de urgência. Processo 252, Projeto de Lei 19, que altera do dispositivo da Lei
Municipal 17111, "que autoriza o poder Executivo a conceder auxílio moradia e alimentação,
água potável, aos médicos vinculados ao Programa Mais Médicos que atuam no município de
São Carlos". Esse projeto, aqui, chegou também de urgência, é para aquisição de alimentação
para os médicos cubanos que atendem na cidade de São Carlos. E tem uma alocação também.
Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários, aprovado o projeto. Em discussão e votação o Processo 189,
Projeto de Lei 08, "que autoriza o poder Executivo a conceder auxílio a subvenção a
Associação de Apoio aos Pais Autistas do nosso município". Tão esperado por todos nós aqui.
Tá. Vou colocar em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Vamos votar o último e dou a declaração de
voto. Pode ser? Processo 305, Projeto de Lei 27, de autoria do poder Executivo, "de abrir
crédito adicional especial à Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 462 mil, valor
esse para aquisição de insulina e dieta enteral". Em discussão. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Último projeto de
urgência. Processo 302, Projeto de Lei nº 24, Prefeitura Municipal de São Carlos abre crédito
adicional suplementar no valor de R$ 210 mil. Valor esse, para a suplementação do
orçamento da Aasc". Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Só para, de novo, informar, todos os
processos votados até agora, projetos de urgência que teriam trâmite normal na Casa, de 40
dias até, para passar em todas as comissões, mas os vereadores usando do bom senso pararam,
deram parecer e estão aprovados. Compra de insulina, dieta enteral, abertura que tanto
queremos do Hospital Escola, enfim, esse é o compromisso da Câmara que nos faz, que nos
motiva. Muito bem. Declaração de voto, vereador Lucão Fernandes, englobado, caso queiram
fazer. Por dois minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, eu quero
nessa declaração de voto enaltecer um nobre colega desta Casa, muito meu amigo, né, amigo
de grandes batalhas dentro desta Casa, uma pessoa que foi um ombro amigo na condução da
minha eleição para Presidência dessa Casa, onde eu procurei, durante os dois anos,
corresponder com a expectativa esperada pelas pessoas que nós tivemos uma conversa muito
longa em relação a essa questão, que é o nobre vereador, atual vice-presidente dessa Câmara,
meu amigo em particular, vereador Marquinho Amaral. Que na época, ano passado, nós
tivemos aqui, se não me engano uma Audiência Pública e estiveram aqui conosco os
professores e também as crianças dessa ONG Espaço Azul, que são autistas, né? E, eu acabei
até me emocionando durante os trabalhos nossos aqui, acabei me emocionando por causa do
meu netinho que tem ele um grau de autismo e o vereador tinha conversado comigo e falou:
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"Lucão Fernandes, vê a possibilidade de a gente concentrar um pedido para o secretário Caco
Colenci, e nós estivemos lá junto conhecendo esse espaço. Então, Marquinho Amaral, eu
quero, aqui, cumprimentar Vossa Excelência, que além da preocupação de outras coisas que
você faz em relação a nossa população, né, com todas as necessidades que assolam a porta da
nossa população, em especial os seus olhos voltados para saúde pública de São Carlos,
especialmente pros autistas. Olha, nós ficamos aqui com eles e as mães falaram, têm pessoas
que sentem incomodadas PRESIDENTE JULIO CESAR: Por favor. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Me dá um... é uma causa que a gente fala com dor no coração aqui,
o vereador Robertinho também sabe o que é isso, né? Eu quero até agradecer nessa minha
fala, Marquinho, o pessoal da Apae que acolheram meu neto lá, graças a Deus, meu neto vai
ficar lá todos os dias, vai ser assistido e eu agradeço a Vossa Excelência, porque eu falo com
meu coração hoje, pensando no meu querido neto, que todos vocês sabem que é minha vida,
meu chão, minha vida, tudo que eu tenho é baseado nessa criança. Então, ver uma iniciativa
de Vossa Excelência em relação a luta, são quase 360 mil de um recurso que está sendo
destinado e que eles não iriam conseguir se não fosse o empenho de Vossa Excelência. Então
quero, aqui, agradecer muito a atuação de Vossa Excelência em relação a esse recurso. Muito
obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Roselei.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereadores, Vereador Lucão, vereador Marquinho
Amaral. Eu quero, na verdade, colaborar com a fala do nobre vereador Lucão Fernandes, até
porque eu estava naquela Audiência Pública, Marquinho, e percebi, na verdade assim, que
existe pessoas, a gente fez duras críticas aqui ao governo hoje, mas há pessoas realmente que
se sensibiliza com situações como a do... dessa entidade, Associação de Pais de Autistas, o
Espaço Azul. O Espaço Azul presta relevante serviço na cidade de São Carlos, a gente
conhece, faz uns três, quatro anos que eles recebem recursos públicos, inclusive para fazer o
trabalho com os pais. Além das crianças, os pais. Eu acho que a gente tem que, também, o
esforço do vereador Marquinho Amaral, daquela audiência presidida pelo Lucão, mas também
fazer o reconhecimento aqui, todo esforço feito pelo Caco Colenci, porque naquela ocasião eu
percebi, ele chamou na hora a chefe de orçamentos dele. Naquele momento ali, eles já fizeram
das tripas, coração, tanto é que nós aprovamos o projeto, tá aqui, dia 20 de dezembro de 2017,
R$ 360 mil, Sessão Extraordinária, não houve tempo hábil para poder fazer a liberação dos
recursos, e o governo manda logo na primeira, segunda Sessão do ano, esse projeto para
poder, de fato, desenvolver as tarefas reconhecidas pela sociedade São-carlense da ONG
Espaço Azul. Então eu quero, também, além do nobre vereador Marquinho Amaral, vereador
Lucão Fernandes, essa Casa que fez também, votou em regime Extraordinário, né, para
aprovar esse recurso orçamentário no orçamento da Secretaria Municipal [falha no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, por favor. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Mas eu acho que é, como disse um vereador aqui, hoje, Paraná Filho, eu acho
é nesse sentido, coberto de razão. A gente tem obrigação de cobrar, cobrar. Mas quando a
gente é atendido, nós também temos que reconhecer. Então, eu faço aqui meu agradecimento
à Secretaria Municipal de Saúde e a toda a prefeitura, pelo empenho de encaminhar esse
projeto a essa Casa no dia de hoje que, sem dúvida alguma, vai beneficiar essas crianças,
esses pais que tanto necessitam desses recursos, obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Declaração de voto, vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sr.
Presidente, não, só quero fazer declaração, fazer menção desses textos, processo que foi...
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Dentre os que foi votado de emergência, só fazer destaque aqui, nosso presidente Julio, a
importância do investimento que está sendo feito na saúde e a importância desses três
processos aqui, esse de R$ 20 milhões para o Hospital Escola, e faço questão de usar a
tribuna, Júlio, porque desde a minha época, que eu militava dentro do Conselho Municipal da
Saúde, participei de todas as pré-conferências, tanto municipal, regional, estadual, até
nacional. E levamos, inclusive, essa demanda ao próprio ministro na época Alexandre Padilha
cobrando mais recurso para saúde e, principalmente, para conclusão do Hospital Escola.
Então sabemos que esse Hospital Escola já virou novela, né, e que retornou na parte da tarde e
não acaba nunca. Então, me sinto honrado por estar votando esse processo na tarde de hoje.
Também um outro processo aqui, de quase um milhão da Santa Casa, processo que, com
certeza, vai ajudar muito na melhoria do atendimento de toda a população e fazer mais
destaque, apenas mais um aqui, que é o que visa assistir os Mais Médicos aqui na cidade de
São Carlos. Então, a importância desses processos, Júlio, que nós todos vereadores desdobrou
para estar votando na tarde de hoje, fazendo com que a saúde de São Carlos venha a sair, né,
da situação que está e, com certeza, a população possa ter mais dignidade ao atendimento,
principalmente na saúde. Então, eu quero agradecer a votação de todos os vereadores e é
dessa forma que a cidade precisa continuar caminhando. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Declaração de voto, Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha. Nós votamos
aqui, Sr. Presidente, um, dois, três, quatro, cinco, seis projetos de urgência da prefeitura,
sendo que alguns chegaram agora a tarde. Quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar
os vereadores, parabenizar nosso diretor Legislativo Neto Donato que, com a sua equipe,
junto dos vereadores das comissões, debruçaram para poder exarar parecer favorável desses
projetos, que todos eles são de suma importância para a entidades e também para a população
de São Carlos. Isso demonstra que essa Casa, a par às vezes o tratamento que tem recebido do
poder Executivo, essa Casa faz a sua parte votando, analisando, se debruçando de forma
urgente, votando projetos de interesse da cidade de São Carlos. Em nenhum momento esta
Casa deixou de votar e debater os projetos vindos, oriundos da prefeitura que vieram para esta
Casa para uma análise do conjunto dos Srs. Vereadores. Então eu quero parabenizar a todos
os vereadores, e dizer que um projeto nos chama a atenção porque, como disse o vereador
Lucão Fernandes e o vereador Roselei, nós, era uma entidade, a ONG Espaço Azul, era uma
entidade que tinha aqui na Casa no mandato anterior com o apoio do vereador Lineu Navarro.
E quando o vereador Lineu Navarro deixou esse parlamento, infelizmente, faz muita falta, a
par das divergências ideológicas e políticas que nós temos com o ex-vereador, ele é um
vereador que debatia, um vereador... PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Só para terminar, Sr. Presidente. Então nós
abraçamos esta causa da ONG, e eu quero, aqui, cumprimentar todas as pessoas, nós
estivemos lá na festa de final do ano na ONG Espaço Azul, que agora mudou de lugar, está
funcionando ali na Rua Marechal Deodoro, próximo a Sorveteria Beijo, nós estivemos lá na
vila Pelicano, onde eles estavam localizados numa festa de final do ano. Nós destinamos, o
ano passado, uma emenda, se não me falha a memória, no valor de R$ 30 mil, que já foi
empenhada e será paga pelo município, e agora nós conquistamos numa Audiência Pública,
nesta Casa, com o apoio dos 20 vereadores que votam favoravelmente, já votaram em
dezembro e votam agora favoravelmente, esses recursos de aproximadamente R$ 360 mil. Na
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pessoa da Marli Monet, eu quero cumprimentar todas as mães, todos os pais, todos os
professores, todos os envolvidos com essa grande causa, que é a ONG Espaço Azul. E
colocar, novamente, no ano de 2018, o meu mandato à disposição desta ONG. Eu fico muito
feliz em poder colaborar. E quis o destino, que pela primeira vez, após 25 anos de magistério,
neste ano, a minha esposa tem uma autista na sua sala. E nos primeiros dias, ela preocupada
de como ela trataria, como seria a inclusão, ela chegou tranquilamente em casa depois da
primeira aula e disse: "Eu não tenho uma autista, eu tenho uma artista dentro da minha sala".
Então essas pessoas da ONG Espaço Azul são os verdadeiros artistas que fazem a felicidade
de muitos. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO - PRESIDENTE JULIO CESAR: Passamos nesse momento a discutir e
votar o Processo 2902, Projeto de Lei 288. Interessado, vereador Chico Loco. Assunto:
"Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 17713 de 13/01/2016, que dispõe no âmbito do
município sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o
transporte remunerado individual de pessoas e dá outra providência". VEREADOR
RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela
ordem, o vereador Robson do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Eu gostaria,
aqui, de humildemente, pedir para... Sr. Presidente, será que o senhor poderia pedir para o os
vereadores do corredor só uma atenção, por gentileza? Eu gostaria de pedir aqui para os meus
pares a compreensão de todos, desse projeto do nobre vereador Chico Loco, que teve a ideia
de colocar esse projeto, um projeto brilhante, e eu pediria para que nós possamos prorrogar
esse projeto para mais duas Sessões, o porquê da prorrogação desse projeto? Para que nós
possamos, amanhã o vereador Paraná vai colocar uma Audiência Pública, que vai discutir a
questão do Uber e do táxi na nossa cidade, para que nós possamos pensar mais, ter mais, um
foco mais aberto. Então eu pediria para essa Casa, se a gente pode votar, Sr. Presidente,
colocar uma votação nominal, adiar para mais duas Sessões o Projeto de Lei 288.
PRESIDENTE JULIO CESAR: O pedido. O vereador presidente, votação, mas o Paraná,
líder, quer fazer o encaminhamento da votação pelo PSB. O senhor tem dois minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Na verdade, há uma
grande confusão no entendimento deste projeto do vereador Chico Loco. O projeto do
vereador Chico Loco, busca sanar uma inconstitucionalidade. O projeto do Chico Loco não
está autorizando Uber. O projeto do Chico Loco está sanando um vício de
constitucionalidade. Que foi de uma lei que foi aprovada por esta Casa, que, de forma
inconstitucional proibia o Uber. Eu não quero que fique uma falsa expectativa para vocês
taxistas, de que a gente não votando este projeto aqui hoje, a gente esperando a Audiência
Pública de amanhã, vai mudar alguma coisa, porque nada vai mudar. Porque nós estamos
falando de um projeto inconstitucional. Ele é inconstitucional. Antes ou depois da audiência,
ele é inconstitucional. Então, na verdade este projeto está na Casa desde setembro. Seis
meses, meio ano que este projeto está nesta Casa. E a última vez que nós já prorrogamos este
processo, nós prorrogamos com o seguinte compromisso, que foi feito aqui por todos os
senhores e Sras. Vereadoras, que a gente ia esperar a votação do Senado. O Senado votou. O
senado já mandou para a Câmara, o autógrafo foi no dia 8 de novembro. Já foi rubricado,
assinado, aprovado pelos Srs. Senadores, conforme aquilo que nós tínhamos pactuado. Agora
veja bem, agora veja bem. Ninguém aqui está falando que está autorizado, mas também não
pode falar que não está autorizado. Isso é inconstitucional. Isso não é... pode vereador não

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

gostar, pode taxista não gostar, pode qualquer um não gostar. Inconstitucional é
inconstitucional. E o que nós vamos discutir amanhã é a regularização... PRESIDENTE
JULIO CESAR: Pra concluir, por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: De outras
formas de transporte por aplicativo. Quando a gente fala Uber, gente, é que é costume, mas é
o transporte por aplicativos, né, Uber, 99 Táxis, qualquer outro. Van, tuc-tuc, moto, qualquer
coisa. Entendeu? Então assim, não vai mudar a gente não votar isso hoje. Então eu queria
pedir a compreensão dos Srs. Vereadores, para se atentar a isso. O que nós estamos revogando
é uma lei inconstitucional. Ninguém está aqui falando que é autorizado ou que não é
autorizado. Então assim, nós temos que votar. Faz meio ano que este processo está aqui nessa
Casa e parece que se a gente não votar isso, não vai ter um dia Uber aqui, ou não vai ser
regularizado. Isso não é uma grande mentira. Então eu não quero que vocês saiam daqui
enganados. Olha, conseguimos lá retirar o projeto. Não, não vai mudar nada a vida de vocês,
porque esse projeto que a gente está revogando é inconstitucional. E o projeto do Chico Loco,
de revogação, é o meio mais prático de sanar uma ilegalidade, é mais prático do que uma
Adin, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que é proposta no tribunal de justiça, que
demora anos. É a forma mais prática, lei revoga lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então eu
gostaria de encaminhar para o meu partido, e também gostaria de pedir compreensão dos
senhores e Sras. Vereadoras que a gente vote esse projeto hoje, né, a fim de não gerar uma
falsa expectativa e sanar uma inconstitucionalidade na cidade de São Carlos. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Encaminhamento de votação pelo PDT, vereador Dimitri Sean. Peço só
para atentar ao tempo, tá? Por até dois minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr.
Presidente, a todos que nos ouvem. Muito rapidamente, eu quero apenas dizer o seguinte. Na
época em que decidimos por não votar o projeto, para aguardar um pouco mais, pensávamos
em aguardar a definição do Congresso Nacional. Acontece que na votação do senado, quatro
pontos foram alterados, o que faz com que o processo volte para Casa originaria. É preciso
que nos atentemos a este ponto. Os senadores alteraram a saber. A questão das placas
vermelhas, a questão da exigência da licença municipal, a questão da territorialidade do
exercício do serviço, e também a questão do, apenas o proprietário do veículo poderia exercer
esse serviço. Então com esses quatro pontos alterados pelo Senado, o projeto volta para Casa
originária, para Câmara dos Deputados. Então não foi aprovado pelo Congresso Nacional,
conforme quiseram dar a entender aqui anteriormente. Eu já disse aqui no meu
pronunciamento, que não sou a favor e não acho que devamos impedir o progresso. Eu acho
que o Uber vai acontecer, e que talvez, se pensarmos de forma correta, pode beneficiar a
população, não sou contra o Uber, mas induzir a votação dizendo que este projeto foi
aprovado pelo Congresso Nacional, isso é uma falácia e eu não admito que isso aconteça.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de
perguntar pro nobre vereador, quando é que eu disse que foi aprovado pelo Congresso
Nacional? Ou o senhor está com problema de surdez, ou o senhor está com problema de
surdez ou deficiência mental. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador...VEREADOR
PARANÁ FILHO: Porque eu disse Senado Federal. Se o senhor não sabe, senado é
diferente... PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador... Vamos lá, por favor. Senhores, nós
vamos colocar em votação neste momento, votação nominal, o pedido do vereador Robson
Magno do Carmo, pelo adiamento por duas semanas. Os Vereadores favoráveis votem, sim,
contrários, não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores para

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

terceira chamada. Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim ao adiamento.
Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Não. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Edson. Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Elton. Elton. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton Carvalho, não.
Gustavo Pozzi. Sim. João Batista Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Júlio César, no exercício da presidência, não
vota. Laíde. Sim. Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não!
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Luis Enrique.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim! VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Moisés Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Não! VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Robertinho Mori. Rodson, sim.
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Quatorze vereadores votaram sim e quatro ao contrário, Sr.
Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Fica retirado o processo da Pauta por duas
Sessões. Por 14 votos a 4. VEREADOR RODSON DO CARMO: Declaração de voto, Sr.
Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, o vereador Leandro pediu
primeiro, na sequência, vereador Rodson. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Gente,
enganar a população é uma coisa séria. Esse projeto vai voltar daqui duas semanas, e aí não
vai ter para onde correr. Aí os caras aqui, hoje, se acovardaram, vão ter que criar coragem e
vir aqui, ou vai votar numa ilegalidade, uma coisa inconstitucional, ou vai votar numa coisa
correta. Estamos numa ditadura? Estamos num autoritarismo? Que negócio é esse? Que
negócio é esse? E ainda vem vereador que fica assim... fica com medo de falar! Fica com
medo! Não são vereadores? Medo de encarar esses trabalhadores, medo de falar para eles a
verdade? Vai fazer politicagem com eles falando sim, aqui, para que? Daqui duas semanas vai
voltar. Vai voltar para cá! E aí? Já foi o erro do outro parlamento que aprovou uma lei dessas.
O erro e já está aí. De vereadores covardes e incompetentes do passado! E se têm alguém
aqui, que votou nessa lei, me enfrenta aqui. Agora a gente está querendo acertar as coisas, o
problema é do Executivo, não é daqui da Câmara. Vocês fazem com que o problema fique
aqui. Vocês que votaram sim hoje! Vocês fazem que o problema fique aqui com nós! O
problema é do executivo. Executivo tem que atender essa turma! Esses trabalhadores! O que
nós estamos fazendo aqui não é autorizar o Uber, táxi, essa turma vem aqui bagunçar a
cidade. Mototáxi, não é nada disso. É fazer as coisas corretas. Depois vocês... não sei qual é o
medo de vocês. Eu não sei por que isso aí. Eu respeito o vereador Robson que tinha
compromisso com o pessoal, Rodson. Legal da sua parte. Tinha compromisso que eles
pediram o adiamento, pediram duas semanas. Agora, tem vereador aqui Marquinho Amaral,
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cinco mandatos, vereador respeitado, João Muller, Lucão e outros, vocês são vereadores
respeitados. Respeitados! Vocês não têm que ter medo de nada. Eu respeito as suas opiniões.
Não tem... PRESIDENTE JULIO CESAR: Quer concluir? Vereador Rodson. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Olha... eu quero agradecer aos 14 votos que nós obtivemos,
agradecer os vereadores. Até os vereadores que votaram ao contrário. Eu acho que a gente
tem que ter palavra, a gente tem que ser homem, eu estou vereador porque eu sempre tive
palavra, não menti para ninguém. Eu assumi o compromisso com eles de votar, o plenário é
soberano. Amanhã nós estaremos aqui ouvindo a população, ouvindo vocês. O projeto vai
voltar para essa Casa. Cabe, sim, ao Executivo executar, mas eu fiz a minha parte, a minha
parte está aqui, agradeço a todos vocês. Não tenho medo de nada, eu acho que a gente tem que
ir com a verdade. Eu não acho que eu estou enganando ninguém. Eu estou fazendo a minha
parte como vereador. E agradeço a todos vocês, meu muito obrigado. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SERGIO
ROCHA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu não tenho nenhuma preocupação de votar o
projeto nessa Casa sim ou não. Eu votei, aqui, agora, sim, é uma prorrogação de duas
semanas. O que vai mudar duas semanas? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR SERGIO ROCHA: Tá, vai para uma
Audiência Pública aqui amanhã, a população vai estar aqui presente, o pessoal do Uber, o
pessoal do táxi, do mototáxi, o taxista vai estar aqui. Vamos discutir isso aí com mais clareza.
Se quiser votar sim ou não daqui duas semanas, vou estar aqui para [ininteligível] votar,
vereador. Tá? Eu vou estar [ininteligível], são duas semanas, qual que é o problema de votar
sim ou não? PRESIDENTE JULIO CESAR: Leandro, por favor, vereador, calma. Calma,
vereador. Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Boa tarde à
todos. Cumprimento aí todos os trabalhadores. Confesso e declaro a todos que votei de forma
tranquila e consciente. A maioria viu que estava dividido na opinião, a opinião, aqui cada um
foi eleito de forma democrática, cada um pediu seu voto de forma democrática, foi eleito com
a sua postura, com a sua posição, minha postura é essa, que eu ouvi... Eu achei que é saudável
ouvir amanhã a audiência que vai estar tratando desse assunto. Foi simplesmente por esse
motivo. Nós vamos estar ouvindo e a arte de fazer política, é justamente saber ouvir, o que
muitas pessoas não sabem. Então, estaremos ouvindo amanhã, independente do que for
votado daqui duas semanas, amanhã estaremos formando um pouquinho mais de opinião,
votei de forma consciente, ninguém me pediu, ninguém me forçou a votar, votei pela minha
consciência. Simplesmente por saber que esse daqui, duas semanas vai voltar aqui esse
projeto. Nós, possivelmente, vamos derrubar essa questão, porque realmente é
inconstitucional. Não compete a nós manter essa lei. Só que só quero deixar bem claro que
ninguém me colocou a faca no pescoço e não tenho rabo preso com ninguém nessa votação.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Passamos agora o processo... Ah, vocês têm que me avisar.
Declaração de voto tem que se inscrever. Declaração de voto, Paraná Filho, Lucão Fernandes.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Bom, na verdade, fiz meu
posicionamento aqui de uma forma muito tranquila, porque com o mínimo de conhecimento
que eu tenho como advogado, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu
tenho a tranquilidade de dizer para vocês: Vocês, hoje, não precisam ter a expectativa de que
vocês tiveram qualquer vitória aqui. A vitória de vocês vai ser o dia que qualquer tipo de,
outro tipo de transporte for regulamentado e fiscalizado. Essa é a vitória verdadeira de vocês.
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Só para constar para alguns vereadores, isso que foi discutido aqui agora, não é tema de
Audiência Pública de amanhã. Quem quiser vir aqui para discutir este projeto amanhã, na
Audiência Pública, não venha. Porque esse projeto de lei do vereador Chico Loco é para sanar
uma inconstitucionalidade. Não está discutindo nada de transporte alternativo, não está
discutindo isso. Isso não é objeto da Audiência de Amanhã, que fique bem claro para todos. E
muito me chateou, vereador Dimitri, a fala de Vossa Excelência que considero muito. Eu
nunca falei Congresso Nacional, falei Senado Federal. Então o senhor ouviu mal. O senhor
ouviu mal. Eu falei Senado Federal, que é diferente de Congresso Nacional. Então, o senhor
ouviu Senado, mas falou congresso aqui, mas tudo bem, continuo te considerando, te
respeitando. Então, Srs. Vereadores, o que vocês... Srs. Taxistas, vereadores e vereadoras, eu
sinto muito por ter que adiar mais 15 dias a clandestinidade do transporte em São Carlos.
Mais 15 dias a mais vocês vão ter de Uber clandestino, mototáxi clandestino e todos os outros
tipos de clandestinidade. Que essa lei, sendo aprovada por essa Casa ou não, se ela voltar para
cá e for reprovada, ela vai ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que eu,
particularmente, vou provocar através do Ministério Público. Então, infelizmente...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: No meu
entendimento, é que vocês vão sair daqui com mais prejuízo do que chegaram. Porque, o que
poderia ser a possibilidade de uma regulamentação, que deveria partir do poder Executivo, vai
se estender por mais 15 dias ou ainda mais e a forma de transporte clandestino em São Carlos
em detrimento à profissão de vocês, vai se arrastar por muito mais tempo. É uma pena que
alguns vereadores, ao invés de ter coragem de falar a verdade para vocês, venham aqui e
façam engodo e demagogia. Se tivesse um monte de Uber aqui ou um monte de moto taxista,
vocês podem ter certeza que os resultados seriam diferentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Lucão Fernandes, declaração de voto.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, eu acho que nós precisamos trabalhar
para o entendimento do parlamento. Está certo? Existem alguns vereadores que queriam, que
disseram não. Outros disseram sim. Eu, particularmente, Leandro, sou favorável que aconteça
Uber em São Carlos. Quero dizer aqui para você. Quando tiver que votar favorável para ser
implantado, eu votarei para ela ser implantada, desde que ela seja regulamentada dentro dos
padrões que são os taxistas. Hoje, eu não tive medo de nada, não fui pressionado a nada, não
estou contra a população, que fique claro isso. Se precisar do meu voto para que seja
implantado a Uber, vai ter o meu voto. Regulamentando a eles, tem o meu voto. Correto?
Agora, essas duas semanas que eu, [ininteligível], eu vereador Lucão Fernandes, Paraná,
inclusive quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o Gustavo Pozzi por trazer
esse debate e vai passar esse debate, amanhã a audiência vai ser um sucesso, estaremos aqui
junto com vocês, falando favoravelmente a essas questões, para que elas sejam implantadas.
Mas eu acho que ficou tanto tempo parado aqui, gente, que nós vamos esperar 15 dias, nós
vamos trabalhar juntos, Leandro, para que isso ocorra e seja regulamentado de uma forma
correta. Não pensa que nós estamos sendo adversários contra a implantação. Das motos ainda
fico lá, ainda preciso verificar, mas da Uber nós não estamos contra, não. Esse parlamento vai
ficar junto para que seja regulamentado da forma correta. Esse prazo, Sr. Presidente, quero até
aproveitar aqui, Paraná, respeitando o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu quero
parecer jurídico. Eu não estou pedindo por pedir adiamento, mas nem olhar o processo. Eu
gostaria que Vossa Excelência solicitasse o nosso jurídico, quem sabe, até da Conan, já tem?
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Depois vou dar uma verificada sobre isso aí. Correto? Então nessas duas semanas, Leandro,
pode ter certeza que vai nos unir para que a gente possa até aprovar essa questão da Uber, mas
dentro da regulamentação que já existe para taxista. Então... PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pra concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [ininteligível], de uma forma
completa. Eu não tenho medo, você sabe que eu não tenho medo. Não tenho medo de
qualquer tipo de votação aqui. Podia estar lotado de taxista como o vereador Paraná falou, e
também de Uber, não ia ter medo. Regulamentou, aprovou, está tudo dentro da legalidade. E
outra coisa, vai votar aqui a semana que vem, eu vou votar, sim, favorável, e quando vier o
processo da Uber, votarei também favorável, se estiver dentro dos padrões que são dos
taxistas. O que nós não podemos... sem inimigos aqui, o objetivo nosso é único, você pode ter
certeza que a gente vai aprovar isso aí. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto
do vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Boa tarde a todos. Eu votei pelo
adiamento, mas eu, de forma nenhuma, eu acho que o vereador Paraná está errado. Eu ainda
falei para ele direcionar o voto, porque é um adiamento, simplesmente isso, não vai adiantar
nada. É inconstitucional. Eu votei sim pelo adiamento porque não fere a legalidade de forma
nenhuma na votação diz sim, pelo compromisso com grupo de vereadores que a gente tem
aqui. Todo mundo fechou e eu até puxo a orelha do grupo para quando tiver alguma coisa
dessa natureza, falar um pouco antes, porque eu pedi para o Paraná direcionar, viu, Paraná?
Então, não ia nem declarar o voto, mas eu devo isso a você, entendeu? Então, você, o
Leandrinho, está coberto de razão, porque vamos sair daqui com uma expectativa que não vai
existir, que não vai ter, tá? Então, votei favorável ao adiamento pelo grupo de vereadores que
a gente tem que fechou o grupo, mas que não fere a legalidade, porque senão nem com o
grupo eu teria votado não. Então, como não fere a legalidade, eu votei pelo adiamento, porque
semana que vem não vai mudar nada. Vai ter a votação do mesmo jeito, e aí não vai ter mais
como adiar. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto do
vereador Roselei. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
vereadora Laíde, os taxistas aqui representados. É uma pena que não posso dar voz a vocês,
mas confesso que nas palavras que foram proferidas aqui hoje, acho que em momento algum,
eu, pelo menos, não colaborei com isso no sentido de enganar ninguém, né? Muito pelo
contrário, nós consultamos ali sim e fomos muito claros. Falei: Olha, nós vamos pedir o
adiamento de duas semanas e após essas duas semanas, obviamente, é um tempo necessário
para a gente dar uma amadurecida na ideia, organizar essas ideias todas e discutir o projeto.
Eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer, não, eu não conheço nada sobre Uber. Nada.
Eu conheço à história do projeto de lei semelhante a esse que foi declarado inconstitucional
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e conheço também o projeto de lei que foi
discutido aqui pelo vereador Paraná, pelo vereador Dimitri, que tramitou tanto na Câmara,
pois foi para o Senado e agora voltou para a Câmara, tá? E eu acho que esse e tempo é
razoável. Só quero dizer isso com muita tranquilidade, porque não há ninguém enganando
ninguém aqui. Preciso deixar muito claro isso, porque se têm uma coisa que a gente tem que
ter é o respeito pelo voto de cada vereador aqui. Se eu quiser votar sim, eu voto sim. Se eu
quiser votar não, eu voto não. Ninguém vai me obrigar a votar. Óbvio que, como nós
participamos de um grupo, este grupo chegou ao consenso que é possível um tempo para a
gente poder analisar, discutir. Inclusive, tem uma emenda no projeto que nós temos um curso
aqui pela Conam, e a Conam deixou muito claro uma coisa: que o acessório acompanha o
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principal. Se nós vamos revogar o projeto de lei, eu tenho dúvidas sobre a emenda.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Gustavo Pozzi, por até dois minutos, declaração
de voto. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Primeiramente, eu faço
minhas as palavras do Roselei, né? Eu acredito que duas semanas não mata ninguém. Se a lei
é inconstitucional, ela já não está valendo hoje, né? Para que liberasse o Uber na cidade,
precisaria de uma lei que assim o fizesse. E desde o começo, se pegar aí quando começou a se
falar nisso daí, eu fui um dos primeiros vereadores que se posicionou que nós devemos
discutir sim o transporte alternativo na nossa cidade. Nunca enganei ninguém. Hoje, conversei
com o pessoal lá, falei: Olha, acho que têm que regulamentar. O que não pode é ficar na
ilegalidade, entendeu? Eu concordo com o Lucão, temos que regulamentar o Uber. O
mototáxi, nós temos que ver de que forma isso vai acontecer, porque eu acredito que deve-se
criar uma responsabilidade de uma cooperativa, alguma coisa, não é simplesmente liberar o
mototáxi e deixar essas pessoas circulando. Então, meu posicionamento é claro. Nas redes
sociais, eu sempre me manifestei favorável a que se fizesse uma regulamentação, porque
existem muitas pessoas na ilegalidade. E a regulamentação vai favorecer os que trabalham
legal. Hoje, o táxi é regulamentado. É desproporcional você ter um serviço que não é
regulamentado e isso fazendo com que essas pessoas tenham vantagem. Se o Uber for
aprovado na nossa cidade, que se pague os impostos devidos para que você tenha uma
igualdade entre os serviços. É isso que eu defendo. Em nenhum momento eu cheguei: Olha,
vou votar com vocês para que vocês fiquem contentes comigo. Eu sou favorável sim ao
transporte alternativo e que nossa cidade tenha muito mais do que apenas o ônibus e o táxi.
Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto do vereador Dimitri
Sean por até dois minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Muito [ininteligível], Sr.
Presidente, venho aqui apenas para esclarecer algum ponto que possa ter sido mal
compreendido. Falo isso com muita tranquilidade em frente aos taxistas o ou quem estivesse
aqui. Não sou contra o Uber em São Carlos, espero que vocês entendam o que estou dizendo.
Nós não podemos lutar contra o progresso, contra uma coisa que já acontece, já é realidade.
Quero ter a hombridade para falar isso face a face vocês. Não sou contra, não votei por
adiamento por essa questão. Não sou contra o Uber em São Carlos. Agora, o que nós
precisamos é de tempo para discutir a regulamentação para que ninguém saia prejudicado,
para que a população não saia prejudicada, para que os taxistas não saiam prejudicados, e para
aquelas pessoas que venham a trabalhar com Uber em São Carlos também não sejam
prejudicados. Então, caso eu tenha me expressado mal da última vez, eu não sou contra o
Uber em São Carlos e não acho que tenhamos força para ser. Algumas coisas acontecerão.
Gostemos nós ou não, não teremos força para impedir isso. Vocês sabem, vocês acompanham
mais do que nós mesmo, com autorização do município, sem autorização do município, a
empresa vem e trabalha na cidade. Não precisa alguém aqui votar que quer, que não quer, que
regulamentou ou não regulamentou. Todo mundo sabe, o cadastro para motoristas está aberto
do Uber. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Então, nós não conseguiremos, eu falo isso
olhando nos olhos, nós não conseguiremos parar isso que está acontecendo. Então, nós não
vamos trabalhar para impedir, apenas para que isso aconteça de forma justa. É isso.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto do vereador Edson Ferreira por até dois
minutos. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Taxistas que se encontram
aqui, senhores presentes, eu também quero declarar que eu não sou contra o Uber. Com o
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Roselei falou, também não conheço o trabalho que é feito o Uber, não conheço a fundo o
trabalho do Uber. Sei o trabalho de vocês, conheço alguns taxistas há mais de 40 anos. Sei do
trabalho, do esforço de vocês, vocês não podem ser prejudicados. Isso sim, a gente sabe disso.
Só que o Uber, ele está entrando no país inteiro, e isso vai ser inevitável, principalmente em
uma cidade como a nossa, que é conhecida como capital da tecnologia, não ter Uber. Mas que
seja regulamentado. Então, eu votei a favor da prorrogação de duas semanas para que a gente
possa estudar um jeito que não venha a prejudicar à população. E assim faremos, entendeu?
Vamos estudar como que é o Uber para que aja uma legalização. Eu já conversei com alguns
dos taxistas aqui, porque tem que ser regularizado. Não podem vir pessoas de outra cidade
invadir aqui, tomar posse, não, porque isso prejudicaria vocês, e prejudicaria também à
população, tá? Só isso que tenho a falar. Obrigado, Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: O último inscrito, vereador Luis Enrique. Declaração de voto por até dois minutos.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, demais membros da Mesa, vereadores,
vereadoras, público presente, taxistas. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabeniza-los.
Vocês se mostraram, hoje, fortes, se mostraram uma classe unida, fizeram aqui a pressão que
é bem-vinda, e válida dentro do sistema democrático, encheram boa parte deste Plenário.
Então, parabeniza-los. Acho que vocês, nesse espírito aguerrido que estão, vocês não têm
nada a perder. Mesmo que venha à tecnologia, mesmo que outras situações se apresentem,
continuem dessa forma, unidos, fortes. Eu votei não. E eu votei não, porque eu entendo que
Audiência Pública que acontecerá amanhã irá discutir muito mais a viabilidade das questões
relacionadas ao transporte público do que a matéria que aqui foi colocada que é a questão da
legalidade e da constitucionalidade. Votei não também por conta da comissão, nós já estamos
nos debruçamos sobre este tema há algum tempo. E não só isso, inclusive, em meados dos
anos, conversei com o Cleber, porque eu havia pensado em trazer essa questão, revogando
essa lei do Freire, coisa que depois eu esperei um pouco mais para sentir como isso de daria, e
o Cleber, de uma alma solicita e muito gentil, me apresentou o cenário dos taxistas, o trabalho
de vocês, as dificuldades que vocês passam, né? Mas isso é uma questão que já vem me
saltando aos olhos há algum tempo. Por isso que votei tranquilo para que não fosse adiada.
Agora, eu não quero ser aqui o diplomata, mas entendo perfeitamente também aqueles que
fizeram pedido de vista. É um dispositivo legal, é possível pedir um prazo para que conheça
mais, para que estude mais, mesmo que isso já esteja tramitando na Casa durante um tempo.
Eu entendo também que duas semanas não vai comprometer lá grandes coisas, mas a minha
preocupação é a mesma do Guerreiro. Estou contigo nessa, Leandro. Por quê? O problema é
nós ficamos assumindo uma responsabilidade que não é nossa. Sendo votado isso, sendo
aprovado, nós colocamos nas mãos daqueles que realmente devem regularizar, fiscalizar, que
é o Executivo e tiramos esse imbróglio das nossas mãos. E aí, é nessa coisa, nesse espírito que
vocês têm que cobrar o Executivo da nossa parte, como membros do Legislativo cabe nos ver
o que é legal, o que é inconstitucional e votarmos cada um de acordo com sua consciência,
princípios e conhecimentos. Mas é bom tê-los aqui, continuem participando. E parabéns ao
vereador, de forma também, aguerrida, colocou esse pedido de vista e vamos lá. Amanhã
teremos Audiência Pública para ver a viabilidade e não à constitucionalidade disso. Obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: O último inscrito, vereador João Muller. VEREADOR
JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. A
presença desses profissionais aqui hoje, não significa que este seja um contra a utilização do
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Uber na cidade de São Carlos. Na verdade, o que eles não querem é ter uma concorrência
desleal em um serviço que eles atualmente executam na cidade de São Carlos. Nenhum de nós
aqui, eu tenho certeza, todos perceberam que o Uber vem para ficar. E aí, em algum
momento, nós vamos ter que forçar o Executivo a legislar sobre essa matéria ou através de
decreto regulamentado. Porque da forma que está hoje, já está existindo Uber na cidade de
São Carlos, disfarçadamente, nas madrugadas, nos eventos, carro velho, como disse aqui,
agora, o Paulinho. O que está faltando é uma regulamentação. E eu tentei fazer uma jogada
nesse processo apresentando uma emenda, uma emenda que obrigasse o Executivo à
regulamentar por decreto dessa matéria. Mas qual é a grande verdade? Se a lei está sendo
revogada no Freire, como é que eu vou enviar ali uma emenda? Não faz muito sentido. Foi
uma grande jogada que eu fiz para chamar atenção dessa discussão. Porque em São Paulo foi
regulamentado através de decreto. Em Ribeirão Preto, conversava com o Azuaite agora há
pouco, foi regulamentado através do decreto. Então, Srs. Taxistas, Srs. Vereadores, a partir de
agora, a pressão não é aqui. A pressão é no Executivo. Ele precisa regulamentar para trazer,
no mínimo, a igualdade na disputa pelo espaço da atividade econômica na nossa cidade.
Então, Srs. Vereadores, independente dos votos favoráveis ou contrários na discussão, neste
momento, daqui duas semanas essa lei vai ser votada, porque ela é inconstitucional no meu
entendimento na origem. Enquanto o vereador Chico Loco acha que o município não pode
legislar essa matéria, não é meu entendimento. O meu entendimento é que o vereador não
pode propor esse tipo de matéria. Um abraço a todos. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Passamos a discutir e votar o Processo nº 102, Projeto de Lei nº 04, da Prefeitura Municipal
de São Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$
695.177,70". Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Em discussão o Processo nº 188, Projeto de Lei nº
07. Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos, "que abre credito adicional especial no
valor de R$ 929.875,19 para serviços dentro da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda".
Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Em discussão, o Processo nº 190, Projeto de Lei nº 09 da Prefeitura Municipal,
"que autoriza o Poder Executivo a abrir credito adicional especial no valor de R$
1.150.084,36, recursos para serviços da merenda escolar". Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Em votação, o
Processo n 227, Projeto de Lei nº 13. Autoria do vereador João Muller, "que denomina o
Centro Municipal de Educação Infantil no Residencial Eduardo Abdelnur, a Cemei, de Prof.
Neurivaldo Jose de Guzzi". Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. PROCESSO DE RESOLUÇÃO EM REGIME
DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR
- Entra o Processo nº 265, Projeto de Resolução nº 01. Interessados: a Mesa da Câmara
Municipal de São Carlos. Assunto: "revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de
São Carlos". Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado. EXPLICAÇÃO PESSOAL - PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR Passamos, neste momento, à terceira fase da Sessão, Explicação Pessoal. Peço vereador Chico
Loco que assuma a presidência que eu vou fazer uso. Explicação pessoal. Têm vereador
inscrito. O vereador Júlio César e também o vereador Paraná filho. [troca de presidência].
VEREADOR JULIO CESAR: Sr. Presidente, vereador Chico Lobo, demais vereadores,
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vereadora Laíde, população ainda aqui presente na Câmara Municipal, Srs. Assessores, quem,
em casa, nos acompanha, muito boa noite. Esse espaço de Explicação Pessoal é o momento
que o vereador tem de falar um pouquinho do trabalho. Eu queria dizer de um trabalho não só
do vereador Júlio César, mas que envolveu todos os vereadores. Eu quero dizer à população
de São Carlos que nós realizamos, na última quinta-feira, uma Audiência Pública aqui nesta
Casa. Queria agradecer a presença dos vereadores e de quem justificou que não poderia estar.
Nós, aqui, fizemos o seguinte. Pegamos todos os contratos, todos eles, serviços que a Câmara
contratou, equipamentos sobre produtos que a Câmara contratou, todos eles nós colocamos à
disposição da população, fizemos uma audiência onde a população, ainda que não participou,
ela tem ainda, se quiser, através do site da Câmara, conhecer todos os contratos a Câmara tem.
Seja de café, açúcar, combustível, televisão, rádio, publicidade, todos os contratos durante
quase três horas de Audiência Pública, nós expusemos a todos os presentes e também abrimos
espaço para discussão, para que as pessoas pudessem falar qual era a sua opinião em relação
aos contratos e gastos na Câmara Municipal. Por que fizemos isso na primeira semana onde a
Sessão voltou a estar aqui, as Sessões Plenárias? Fizemos isso porque nós fizemos o balanço
do último ano, de 2017. E vou dizer mais... é uma sugestão que vai partir deste vereador ao
próximo presidente para que faça isso todo ano, proceda sim a realização da Audiência
Pública para debater alguns assuntos. E parece que havia, às vezes, as pessoas acham que há
uma caixa preta aqui nessa câmara. Não é nada disso. Nós temos que expor o que é, mostrar o
que a Câmara, o quanto gasta, passamos informações importantes, falamos que a folha de
pagamento compromete quase 60% do orçamento da Câmara. É isso. É discutir isso, é abrir as
portas e conversar com a população. Aqui é o lugar de debate. É aqui onde nós temos
Audiências Públicas, aqui é onde o vereador tem que se posicionar. É importante que as
pessoas saibam o que nós estamos fazendo. Então, eu chamo a atenção. Se por um acaso, você
que está acompanhando pela televisão ou aqui no plenário, não teve oportunidade de estar
presente, você ainda pode - através do site da Câmara -, vai lá na Audiência Pública e saber
todos os gastos da Câmara. Não houve um contrato sequer que nós não colocamos no telão,
apresentamos o gasto à empresa, o quanto paga por mês, mensalmente o quanto é pago o
serviço, ou a aquisição de um produto. Isso faz com que a Câmara mostre que ela quer estar
sempre com as portas abertas. Este é o primeiro assunto. O segundo assunto que eu queria
chamar a atenção rapidamente, em relação ao meu mandato, que eu fiz no final do ano e no
início também, fortes críticas ao meu partido Democratas. Eu quero chamar a atenção, e tenho
dito, que não importa o partido, vou falar de segmentos de partido político. Todos eles têm
pessoas bem-intencionadas e mal-intencionadas. O Democratas também tem. Por que eu estou
dizendo? Fiz uma crítica à direção estadual do partido e a direção também é Federal em
relação ao seu comportamento diante da reforma da previdência. Mas por que o Júlio César
não pode falar? Discordar? E falei, sim, de uma forma, discordo do posicionamento do
partido. Nós temos uma CPI, que fala da previdência, que fez o CPI da previdência. Que diz
que a previdência é superavitária. E até o momento, se coloca que há um déficit na
previdência. Pô, se houve uma CPI, houve investigação, por que o Democratas se posiciona
favorável a uma reforma que nem todos conhecem? E essa é minha indignação com o partido.
Gostem ou não, esse é o meu posicionamento. E vou falar, pode ser que eu seja uma
formiguinha dentro do partido, mas a minha opinião eu vou tentar sempre colocar, qual for
essa opinião. Então a minha crítica ao partido Democratas, que deveria se posicionar, né, e
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tomar partido de posicionamentos que queiram mudar de verdade as coisas no Brasil. Ou quer
ser um partido que tem o Presidente da Câmara dos Deputados e não toma nenhuma
iniciativa, por que eu não posso criticar meu partido, gostem ou não? Façam o que quiser, mas
eu tenho que dizer a verdade. Ou meu partido está cheio de santo? Só tem santo? Tem nada
disso não, infelizmente. Todos os partidos têm as pessoas que sempre usam o poder para de
alguma forma se beneficiar. O meu partido... PRESIDENTE CHICO LOCO: Permita.
VEREADOR JULIO CESAR: Só para concluir. Agora sou eu que estou... Agora sou eu que
estou tomando puxão de orelha. Então, é isso, eu não vou deixar de falar o que penso, não vou
deixar de falar o que sinto, estou submetido a tudo que o partido coloca goela abaixo. Não é
isso, é o pensamento, acredito, da maior parte da população que quer transparência quando for
falar em previdência, porque nós temos que respeitar as pessoas que doaram toda sua vida,
chegaram a, ou estão próximos da aposentadoria, ser tão prejudicadas sem o nível de
discussão que a gente tanto quer. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. PRESIDENTE
CHICO LOCO: Próximo vereador inscrito para explicação pessoal, é o vereador Paraná
filho. [troca de presidência]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu gostaria,
nesse momento, somente de reforçar aí o convite à toda população que queira discutir formas
alternativas para o transporte público de São Carlos. Amanhã nós teremos Audiência Pública
para discutir realmente este tema, a partir das 18h da noite, e é muito importante que toda a
população esteja presente, inclusive aquele que defende o Uber, que defende mototáxi,
defende o táxi, defende a van, todos aqueles, aquelas pessoas que também tem conhecimento
sobre o transporte público, para que venha contribuir com a nossa discussão, para que venha
colaborar no entendimento de cada questão. Posicionamento deste vereador é claro no sentido
de regulamentar e extirpar do nosso município qualquer tipo de transporte ou atividade
clandestina. Essa é uma coisa que não contribui em nada1 pro município, não contribui para
geração de empregos, não contribui com a geração de impostos, não contribui com
absolutamente nada. Particularmente sou favorável a Uber, sou favorável a mototáxi, e acho
que nós teríamos que ter, inclusive, uma outra alternativa para o transporte coletivo. Quando
nós falamos de Uber e mototáxi, nós estamos falando do transporte individual de passageiros.
Quando nós falamos de ônibus e vans, nós estamos falando do transporte coletivo. Então em
ambos os casos, tanto no transporte coletivo, quanto no transporte individual, eu sou favorável
que nós tenhamos mais de uma opção. Eu não posso ter somente o ônibus como transporte
coletivo, e também não posso ter somente o táxi como transporte individual. Esse é meu
pensamento. Mas nós também não podemos admitir na cidade de São Carlos, que clandestinos
que não pagam impostos, que não tem seguro, que não oferecem o mínimo de [ininteligível] e
segurança, conforto e segurança, proteção para essas pessoas que se utilizam desse serviço,
operem em São Carlos. E esse, vereador Moisés, é o meu entendimento, será a minha luta e eu
tenho certeza que será a de Vossa Excelência também, assim como também vereador Gustavo
Pozzi. Agora, é muito ruim. Ruim, não. Mas é claro que causa um certo desconforto quando a
mudança. A mudança, a princípio, ela tende a causar um certo desconforto, porque todos
estavam acostumados naquele modal, naquela forma, naquele modo, naquele método, e você
trazer algo novo, a princípio causa, sim, um certo desconforto. Mas, eu, pelo menos,
particularmente, aquele que eu pretendo agradar, chama-se povo de São Carlos. Como eu
disse, disse para o Cléber, que é representante do [ininteligível], mandei para ele por
WhatsApp, ele tem esse áudio. Que eu não tenho compromisso com o mototáxi, eu não tenho
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compromisso com Uber, eu não tenho compromisso com o Tuc-Tuc, eu não tenho
compromisso com van, nem com táxi, nem com nada. O meu compromisso é com 1878
pessoas que votaram em mim. E antes de tomar qualquer atitude nesse sentido, eu tenho
provas para mostrar para qualquer um aqui que queira ver se eu averiguei ou não, eu procurei
saber o que o meu, o que as pessoas que confiaram em mim, o seu voto, achavam que o
transporte coletivo, alternativo, por meio de mototáxi, por meio de Uber. E 89% aprova o
Uber, aprova o mototáxi. Então, estou tranquilo dentro do meu entendimento, da minha
concepção, da minha consciência e daquilo que eu me dispus a fazer quando me candidatei a
vereador. Eu nunca vou agradar ninguém, Leandro. Quer dizer, agradar a todo mundo. Você
também não vai, ninguém aqui vai conseguir agradar a todos. Todo ato que a gente toma aqui,
a gente agrada uma quantidade de pessoas, desagrada outras. Qualquer coisa. É impossível
agradar todo mundo. Eu não quero agradar todo mundo. Eu só quero honrar a confiança dos
1878 eleitores de São Carlos que votaram em mim, e que esse sim são favoráveis ao Uber, ao
mototáxi, ao táxi, à van, ao transporte coletivo, porque são eles que são os usuários,
consumidor final. E é ele que tem que falar se é bom ou se é ruim. Eu não uso táxi, nem
mototáxi, nem van, nem coletivo, não uso nada disso. Graças a Deus eu tenho meu veículo.
Eu não utilizo. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Para concluir. Mas as pessoas que usam, elas merecem o direito de dizer se querem
ou não querem. Se são favoráveis ou não. Quem usa. Eu não uso. Mas já representando essas
pessoas que eu já disse para vocês, sou favorável, e vou continuar sendo. Não pensem vocês,
Srs. Vereadores, que votaram contra esse adiamento, que veio qualquer mágoa por aqui,
porque... primeiro, porque eu já fiz muito isso ano passado, e dos vereadores mais referentes
dessa Casa eu fui chamado a atenção, infelizmente aprendi com meu erro. Eu não posso impor
a minha vontade sobre o voto de vocês. Vocês foram eleitos assim como eu. Até porque o
projeto de lei que estava em discussão não era meu, era do vereador Chico Loco. Eu só quis
passar na condição de presidente de Comissão de Justiça qual era, teor, o que de fato nós
estávamos votando. Então, finalizando a minha fala, agradecendo a compreensão, quero dizer
e deixar registrado: Sou favorável ao mototáxi, sou favorável ao Uber, de uma forma legal,
justa e honesta com os taxistas, que pagam altos impostos, tem uma carga tributária alta, tem
que obedecer uma série de requisitos, e não é justo que nem mototáxi, nem Uber explora o
serviço de transporte individual em São Carlos sem que tenha as mesmas regras e as mesmas
condições. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Peço ao
secretário, vereador Rodson que proceda a chamar final dos Srs. Vereadores, lembrando que
nós temos Audiência Pública marcada para amanhã às 18h horas. Deixando a fala que lembrei
do meu avô que dizia: "A fórmula do sucesso eu não sei, mas do fracasso é querer agradar
todo mundo". Vereador Rodson, por favor. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador e Presidente Júlio César. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR
RODSON MAGNO: Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Rodson, presente. Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO:
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente.
VEREADOR RODSON MAGNO: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Dimitri. VEREADOR
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DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Edson. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Elton. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: João
Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO:
Laide das Graças Simões. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
RODSON MAGNO: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Lucão. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Luis Enrique. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Moises. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Paraná. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON MAGNO: E
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa noite a todos. PRESIDENTE JULIO CESAR: Agradecendo
a todos os vereadores, população que nos acompanhou a presente ou pela televisão, desejar a
todos uma boa noite e fiquem todos com Deus. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

