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SESSÃO ORDINÁRIA 06 DE MARÇO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos seis dias do mês de março 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. Damos início neste momento a 5ª Sessão
Ordinária, hoje 6 de março de 2018. Vendo a vereadora Laide e a vereadora Cidinha aqui,
lembro a todos que estamos na semana, né? A semana que se comemora o Dia Internacional
da Mulher, na próxima quinta-feira, embora, com certeza, o dia das mulheres são todos os
dias, não é? Solicito ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Srs. Vereadores, por favor,
secretário, vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, para a primeira chamada do dia 06 de março de 2018. Presidente Julio 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. Azuaite Martins de
França. Azuaite? Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: 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. João
Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Laide das Graças Simões. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro, ausente do Plenário.
Lucão.VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Luis Enrique, o Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim, Moisés. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Paraná, ausente do Plenário.
Robertinho Mori. Presente. Roselei Françoso. Roselei Aparecido Françoso, ausente do
Plenário. Sr. Presidente, gostaria de saber se tem alguma justificativa desses vereadores que
não chegaram até o momento? PRESIDENTE JULIO CESAR: Temos até o momento a
justificativa do vereador Roselei Françoso, do vereador João Muller e... a cópia, é a mesma.
Então, eu peço ao secretário que proceda à leitura. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Roselei Françoso, pelo Rede. Sr. Presidente, sirvo-me do presente, para justificar o
meu atraso do início da Quinta Sessão Ordinária, tendo em vista que estaremos
acompanhando o representante da Associação de Moradores do Loteamento Quinta dos
Buritis", Roselei Françoso. "Sr. Presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a
Vossa Excelência a fim de informar e justificar a minha ausência para a Quinta Sessão
Ordinária, do dia 6 de março de 2018. Nesta data, estarei em São Paulo na Conam, no
Tribunal de Justiça. Ressalto que os processos pautados nessa Sessão estão instruídos com os
devidos pareceres da Comissão de Economias e Finanças", vereador João Muller, MDB.
Então, são essas duas justificativas. Vereador João Muller e vereador Roselei Françoso.
Quinze vereadores presentes até o momento, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. Sob a proteção de Deus,
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iniciamos os nossos trabalhos e, em pé, ouviremos e cantaremos o Hino Nacional e o Hino a
São Carlos. [execução do Hino Nacional]. [execução do Hino de São Carlos].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Solicito ao vereador Elton Carvalho que proceda a leitura
de trecho da Bíblia, conforme determina o nosso regimento. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Primeira epístola de João, do quinto ao décimo. "Deus é a luz, o pecado, a
confissão, o perdão, a propiciação. Ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos
anunciamos é esta, que Deus é luz, que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que
mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros e o
sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado
nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda
injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a tua
palavra não está em nós". Palavra do senhor. PRESIDENTE JULIO CESAR: Recebemos
semanalmente a relação dos votos de pesar. Eu peço ao Sr. Secretário que proceda à leitura
nesse momento. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de votos de pesar: Diva
Alexandre Martins, Antonio Roberto Cipola, Orlando de Souza, Nelson De Moraes, Adelia
Marchioni Pratavieira, Yesmin Teresa Francia Alejandro, Luzia Salina Rinaldo, Rosangela
Rodrigues Alves, Afonso Sebastião Gianotti, Maria Nilda Lemes Cardoso, Adail Villela,
Natal Antonio Sciuto, Dirce Modenuti, Luis Donizetti Correa, Julio Cesar de Freitas,
Claudemir Jose Ignacio Da Cunha, Marise Bragatto Nave, João de Jesus Mariotto, Fernando
Augusto Paladine e Pedro Possato. Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Peço a todos os presentes para que a gente possa, em pé,
guardarmos um minuto de silêncio em memória daqueles que nos deixaram. [minuto de
silêncio]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, gostaria de registrar a
presença do nobre vereador Leandro Guerreiro e do vereador Sérgio Rocha. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Aproveito o momento para colocar à disposição do Plenário a Ata da Sessão
Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018. Em discussão. Não havendo, em votação. Os
vereadores favoráveis, permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a
Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018. Queria comunicar a todos os Srs.
Vereadores e a toda a população que nos acompanha tanto aqui no Plenário, como em casa
através do rádio e da televisão, que foi apresentado pelos Srs. Vereadores o total de 50
proposições, sendo 6 moções, 7 indicações, 37 requerimentos. Ainda, o Processo nº 513, do
vereador Gustavo Pozzi, Moção nº 38, "Que manifesta Congratulação com o novo presidente
do conselho metropolitano de São Carlos, Sociedade São Vicente de Paulo, Emerson
Alessandro Pinheiro Lopes, com as devidas assinaturas". Também o requerimento do
vereador Paraná Filho, Processo nº 514, Requerimento nº 284, "que solicita a realização de
Audiência Pública para a prestação de contas ao Legislativo sobre os 30 dias de intervenção
no transporte público coletivo em nosso município". Também o requerimento do vereador
Roselei Françoso, Processo nº495, esse é o número, Requerimento nº 276, "requer serviços de
manutenção e limpeza na piscina e quadra da Cemei Vicente de Paula Rocha Keppe".
Também o requerimento com as devidas assinaturas de urgência. Processo nº 502,
Requerimento nº 279, Roselei Françoso, "requer informações sobre o valor referente às horas
aditadas aos professores efetivos da rede municipal de ensino". Por último, com as devidas
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assinaturas, o requerimento do vereador Roselei Françoso, nº 506 do seu processo,
Requerimento nº 282, "requer informações a respeito dos veículos, viaturas e vans parados na
garagem municipal". Esses são os requerimentos e moções, junto àquelas outras 50
proposições. Eu coloco em votação nesse momento. Lembrando os Srs. Vereadores que há
dois destaques. As proposições sem destaque, eu coloco em votação nesse momento. Em
votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, manifestando-se contrários.
Aprovado. Atenção, Srs. Vereadores, nós temos dois processos de requerimentos, um do
vereador Azuaite Martins de França, Requerimento nº 425 - desculpa - Processo nº 425,
Requerimento nº 239, "requer informação da Secretaria Municipal de Educação referente ao
número de salas de aulas e respectivos alunos". Esse é o primeiro requerimento em destaque.
O segundo requerimento em destaque é o Processo nº 444, Requerimento nº 247, interessado
Elton Carvalho. Assunto: "Requer o estudo de viabilidade para tornar mão única a Avenida
Araraquara, entre os números 415 e o número 698, no bairro Vila São José". Ambos
requerimentos foi pedido destaque pelo vereadora Roselei Françoso, que não se encontra
neste momento na Casa. Sugiro que coloquemos esses requerimentos para a discussão na
próxima Sessão, onde quem pediu destaque estará aqui. Caso os propositores não aceitem, eu
coloco em votação neste momento. Vereador Azuaite não está presente, vereador Elton
Carvalho, não se encontra. VEREADOR MALABIM: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem, vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Eu acredito que a pessoa que pede destaque no requerimento, que é hoje de
manhã, e ela não pode estar presente por qualquer motivo que seja, acho que não pode ficar
emperrado o requerimento do vereador, que fez a solicitação do requerimento, que vai ficar
mais uma semana plantado aí. Agora, eu acredito que tinha que ir para a votação.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem, vou colocar, uma vez que, acatando o pedido
de Vossa Excelência, vereador Malabim, coloco à disposição dos pares o seguinte: uma vez o
que vereador Roselei não se encontra na Casa, vou colocar em votação o requerimento para
que não fique mais uma semana aqui. O primeiro requerimento, Processo nº 425,
Requerimento nº 239, do vereador Azuaite Martins de França, "que requer informações da
Secretaria Municipal de Educação referente ao número de salas de aulas e respectivos
alunos". Vou colocar em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários, aprovado então o Requerimento de nº 239. Coloco neste
momento em discussão e votação o requerimento. Processo nº 444, Requerimento nº 247.
Interessado: vereador Elton Carvalho. "Requer estudo de viabilidade para tornar de mão única
a Avenida Araraquara entre os números 415 e o número 698, no bairro Vila São José". Coloco
em votação, Srs. Vereadores, os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado, o segundo requerimento no qual havia se pedido
destaque. TRIBUNA LIVRE - PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Passamos, neste
momento... Atenção! Nós temos nesse pedido, dois pedidos de utilização da tribuna livre.
Recebemos dois pedidos de tribuna livre. O primeiro pedido feito, interessado: Julieta Lui,
coordenadora da Apeoesp. "Solicito o uso da tribuna livre ao presidente da Câmara de
Vereadores de São Carlos, vereador Julio Cesar. Solicitação de uso da tribuna livre, da
Câmara Municipal de São Carlos, a Apeoesp, São Carlos, inscrita no CNPJ: 43037597/000151 concede à Rua Sete de Setembro nº 2.550, no centro da cidade, vem por meio deste ofício
solicitar o uso da tribuna livre, pelo movimento de mobilização feministas de São Carlos, no
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dia 6 de março de 2018. A fala terá por objetivo abordar assuntos que dizem respeito aos
ataques nos direitos das mulheres, tanto em âmbito geral de retrocessos, quanto a democracia
e reformas trabalhistas e da previdência, quanto em Pautas locais na cidade de São Carlos que
dizem respeito a saúde e transporte público, questões que afetam a todos, mas que
intensificam a falta de liberdade e de escolha das mulheres. Desse modo, vem para denunciar
carência de atenção a esses assuntos referidos, bem como ressaltar a desigualdade do gênero
existente. Seja pela falta de incentivo, ou quaisquer limitações que enfrentamos diante da
sociedade". Atenciosamente, Julieta Lui, coordenadora da Apeoesp, São Carlos. Alguém da
Apeoesp? Não havendo ninguém da Apeoesp, eu vou passar para o segundo pedido de tribuna
livre. Processo nº 432, Requerimento nº 242, interessado: Sindicato dos Metalúrgicos de São
Carlos e região. Assunto: Solicito o uso da tribuna livre. "Sr. Presidente Julio Cesar, o
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétricos de
São Carlos e Ibaté, com sede a cidade de São Carlos, situada na Rua Riachuelo nº 632,
devidamente cadastrado no CNPJ sob o nº 59620591/0001-42, por meio do coletivo de
mulheres. Respeitosamente, vem a presença de Vossa Excelência para solicitar a permissão
do egrégio Legislativo são-carlense no sentido de que a entidade possa ocupar, na próxima
Sessão Ordinária da Câmara, no dia 6 de março de 2018, a tribuna livre para apresentação aos
nobres vereadores e à população de São Carlos sobre o posicionamento da entidade em
relação às atividades desenvolvidas para o Dia Internacional da Mulher. A luta das mulheres
em defesa da democracia e dos direitos. Pelo atendimento da presente solicitação de interesse
da sociedade da região e dos trabalhadores em geral, antecipo o seu agradecimento e renova
ao presidente da Casa, aos vereadores, protesto de elevada estima e consideração". Erick
Silva, presidente. Srs. Vereadores já está aqui presente, por favor, vai fazer uso da... é, já,
nesse momento. Gostaria de chamar a Sra. Ceres e a Silvia para representarem então a
utilização da tribuna livre pelo sindicato dos metalúrgicos de São Carlos e região. Vamos
estipular o tempo de até 10 minutos, caso chegue a outra entidade, nós colocaremos na
sequência. Boa tarde, sejam bem-vindas. SRA. CERES DE SOUZA LUCENA: Boa tarde a
todos e todas, boa tarde presidente Julio Cesar, aos vereadores e vereadores aqui presente, a
população presente, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Ceres, sou trabalhadora da
Electrolux, e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, e também dirigente da CUT-São Paulo,
também coordenadora do CSE da Electrolux, e também Promotora Legal Popular. Viemos
aqui falar sobre a luta das mulheres hoje, que 8 de março é dia de luta, lembrado como dia de
luta, e sim - não uma comemoração-, e sim ser lembrado como: lutar sempre. E aqui vamos
falar sobre a proposta da Reforma da Previdência, recentemente suspensa pelo governo
ilegítimo, que só está parado, mas não quer dizer, quer dizer que ela possa voltar, voltar a ser
votada a Reforma da Previdência na qual nos atinge e muito, nós, mulheres. E, desta forma, a
CUT orienta intensificar ainda mais a luta nas ruas, nos locais de trabalho, aonde e como, pela
vida das mulheres que precisamos estar lutando. Aqui eu vou passar para a nossa companheira
Silvia, que também, como mulher, negra, pode dizer muita coisa que ela também passa pela
pele, vai falar da cidade, Silvia. SRA. SILVIA HELENA GASPARINO: Obrigada,
companheira Ceres. Boa tarde então a todos e todas. Como a companheira Ceres já falou, boa
tarde presidente, né, todos os vereadores, queria aqui cumprimentar, em especial, o vereador
Roselei, que deu esse espaço para nós, todos os vereadores aqui. Como a Ceres falou, eu sou
Silvia Gasparino, mais conhecida como Bill, eu também sou dirigente do Sindicato dos

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

Metalúrgicos de São Carlos e faço parte também do Coletivo de Igualdade Racial da
Confederação Nacional e também Promotoras Legais, formada aí no terceiro curso. E aí com
essa reforma trabalhista aprovada aí no ano passado, a gente tem denunciado que as mulheres
grávidas ou lactantes, agora vão poder trabalhar em lugares insalubres e, se a Reforma da
Previdência for aprovada, as mulheres também serão as mais atingidas, principalmente nós,
mulheres negras, que temos mais dificuldade de estar sendo colocada no mercado de trabalho,
né? Para nós que temos aí a pele escura, a gente tem que fazer uma força maior para a gente
ter uma colocação maior, porque tem o racismo institucionalizado já na sociedade. Nós,
mulheres negras, sofremos muito mais com os nossos filhos com a seguridade que tem aí na
cidade, com a segurança pública, porque quando um filho de uma mulher negra sai às portas
para falar: "Mãe, eu vou". A gente tem uma preocupação muito grande se ele volta, porque o
assassinato dos nossos jovens negros é muito mais intenso do que um jovem branco e com
uma condição social maior. Então, a gente tem que estar com olhar também voltado para esse
tipo de situação e, também, que a gente tem que ter programas para colocar os jovens negros
também já no mercado de trabalho bem cedo. Aí, queria falar que as mulheres, o valor médio
da aposentadoria das mulheres é 17% menor que o recebido pelos homens e que nós,
mulheres, vamos ter muito mais dificuldade em nos aposentar, porque a gente não tem uma
carreira - e aí pode ser em qualquer situação das mulheres-, a gente não começa uma carreira
cedo e depois já voltada... A gente interrompe por conta que a gente engravida, a gente
interrompe a nossa vida profissional, porque a gente casa. E aí, então, para a gente se
aposentar seria quase que impossível, né? E a gente sabe também que o salário das mulheres é
30% menos que dos homens. Então, a nossa luta vai ser muito intensa. E no caso da saúde
principalmente aqui, em São Carlos, eu... A gente vê que está um descaso muito grande, a
gente vê que tem mulheres levando seus filhos nos postos de saúde e saindo de lá sem o
diagnóstico adequado para essas crianças, tem crianças morrendo. Então, a gente tem que
estar com olhar voltado sim, a gente tem que estar com o olhar voltado para o transporte,
principalmente as mulheres que moram em Antenor Garcia, Abdenur, estão com muita
dificuldade de trazer seus filhos para a escola, estão com dificuldade de acessar aqui a área
central, quando os ônibus vêm lotados. Então, a gente tá com muita dificuldade aí no
transporte público da cidade também e aí a gente pede o olhar aí dos nossos vereadores,
passar nessas questões aí do transporte, ajudando não só as mulheres, mas também todos os
trabalhadores e as trabalhadoras que vêm aí cedo trabalhar. E aí a gente está com morte aqui
também no município, né, a gente já teve aí uma grávida que - não sei se por falta de
acompanhamento médico, ou por falta de informação-, que veio também a óbito e aí a gente
tem que estar de olho, porque o nosso município tem crescido os casos de morte dos nossos
jovens, das nossas crianças e das mulheres lactantes. E aí eu queria também convidar a
população, convidar os senhores, que as mulheres vão estar nas ruas, no dia 10, um dia de
luta, vamos estar fazendo uma marcha, como a gente já vem fazendo há 10 anos aí na cidade.
Então, em resposta a tudo isso, a gente vai estar no sábado participando da Marcha em Defesa
da Democracia, do Transporte Público e da Saúde Pública e da Aposentadoria, juntamente
com os movimentos sociais e as entidades e a concentração será às 9 horas, na Praça São
Benedito, na região central da cidade. E a gente vai estar convidando todas as mulheres e
todos os homens também que se indignam nessa luta junto com a gente. SRA. CERES DE
SOUZA LUCENA: Eu quero dizer a todas e todos que nós, mulheres, vamos estar na rua
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sempre. Quando uma mulher avança, o homem não retrocede. A importância também do
homem estar nessa luta, porque ele também tem filho, ele também faz alguns trabalhos iguais
as mulheres. Então, é importante que todos e todas estejam também nessa luta com a gente.
Obrigada a todos e todas. Vamos à luta! SRA. SILVIA HELENA GASPARINO: Obrigado
a todos e todas. [aplausos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Srs. Vereadores, sugestão é
então que a próxima tribuna livre fique para a semana que vem, uma vez que nós vamos
começar o expediente falado, nós estamos utilizando o novo regimento, né? Estamos avisando
a todos que, logo após a exposição dos requerimentos, então, a tribuna livre, a pedido da
Apeoesp, passa para a próxima semana. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Pela
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem, vereador Roberto.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: As pessoas não entendem que inicia às 16h ou
foram orientadas que seria entre as 15 e 16h? É que na verdade nós passamos que a Sessão
começa às 15h, mas por exemplo, hoje, não tivemos discussão de requerimento, então não
adianta. E as pessoas sabem? PRESIDENTE JULIO CESAR: As pessoas que vão utilizar
a tribuna têm o conhecimento, nós estamos divulgando amplamente o novo Regimento
Interno, né? VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Entendi. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Então, vamos passar para a semana que vem, que eles possam utilizar, tanto que é
que o pessoal do sindicato estava no horário. Enfim, mas semana que vem poderão usar, não
tem problema nenhum. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Peço novamente, pergunto se tem alguém presente da
Apeoesp? Não havendo, passamos a inscrição dos oradores do dia de hoje. GRANDE
EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR Primeiro vereador inscrito, vereador Azuaite Martins de França, pelo tempo regimental de até
10 minutos. Apenas para constar, inicia-se o Grande Expediente às 17h, desculpa, 15h40min.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, público presente,
imprensa, senhoras e senhores. A semana se revista confusa, a semana terminou confusa, a
semana terminou confusa, a semana que passou foi uma semana extremamente confusa, a
anterior também e o transporte público foi o assunto que pautou todas as discussões nesta
cidade, pautou todos os problemas, todos os dissabores na cidade de São Carlos. E a gente
assistiu a toda sorte de críticas, então, eu quero fazer uma análise daquilo que vi, daquilo que
assisti, sob a luz do interesse da cidade. Está muito claro que houve uma lambança e se foi só
lambança, tudo bem, pior é se tiver existido por trás dessa lambança outros interesses escusos,
interesses que, talvez, muitos queiram ocultar do povo, porque deve haver gente levando
vantagem nisso. Mas eu defendo a crítica quando ela é racional, quando ela abandona a
paixão, quando fala a razão e quando a razão é civilizada. Então, eu vejo críticas e mais
críticas ao prefeito Airton Garcia, vítima de um escracho total por parte de algumas pessoas
desta cidade e eu me coloco contra essa atitude de escracho ao prefeito Airton Garcia Ferreira,
ou a qualquer outra pessoa. Pessoa do prefeito tem que ser respeitada. Ele representa uma
instituição. Quando se escracha o prefeito, na verdade, está se escrachando a cidade, e é a
cidade que perde. Perde em investimentos, perde em interesse de investidores aqui em São
Carlos, perde no orgulho da população de São Carlos em ser são-carlense, perde essa
população na esperança de ver uma São Carlos melhor, de ver uma São Carlos feliz. Sou
contra o escracho. O prefeito, a figura do prefeito não pode ser escrachada do jeito que foi e
do jeito que vem sendo escrachada. Mas também não posso concordar com o escracho
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cometido pelo prefeito municipal, que não mede palavras e não mede oportunidades para, em
momentos de total desequilíbrio, confundir as coisas, agredir verbalmente as pessoas. Esse
tipo de atitude alimenta a atitude anterior, que acabo de criticar. É um sistema de
retroalimentação de escracho, e quem tem a perder é a cidade de São Carlos e os problemas,
escracho após escracho, não são resolvidos. Aliás, uma forma de não resolver é fazer esse tipo
de crítica que não busca solução, fica na crítica pela crítica, como se o povo não existisse,
como se o problema não existisse, como ninguém existisse. A Câmara Municipal fez seu
papel, foi até muito além daquilo que poderia fazer. A Câmara Municipal, muitas vezes,
serve, serve para limpar, clarear as coisas, para usar, com outras palavras, uma expressão
chula, a Câmara Municipal, às vezes, é o papel higiênico das sujeiras que são feitas nessa
cidade, é ela que vai fazer a assepsia da sujeira que se faz aqui, mas muitos escracham com a
Câmara. Qualquer que seja a posição desse ou daquele vereador, quando essa Câmara votou
para resolver o problema do transporte, R$ 2 milhões da prefeitura, a Câmara estava de muito
boa vontade, querendo resolver o problema do transporte. Isso tem que ser entendido desta
maneira. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que as coisas têm que ir mais além. A
nossa função é de ser otimista. A nossa função não nos permite dizer que não existe luz no
fim do túnel. Existe luz, sim, existe esperança, porque se não existisse nada a ser feito, se não
existisse esperança, a gente poderia fechar a Câmara Municipal, a gente poderia deixar de
fazer com que existisse o expediente do voto, da escolha popular dos seus representantes, se
não existisse esperança. Ela existe, sim, como eu sou professor, duplamente esperançoso,
duplamente esperançoso. Existe esperança. Mas vejam só, nesse final de semana, começo de
semana, eu ouço declarações do Dr. Ademir, o advogado de confiança do prefeito Airton,
escolhido pelo Airton, que foi aquele que procurou interferir na questão do transporte e que
provocou esse caos todo que existe aí. Quando eu falo Ademir, eu digo Ademir nomeado pelo
Airton, e ele tem carta branca até o momento que o prefeito Airton retire essa carta branca
dele. Mas eu tenho que ter esperança que essa administração tenha conserto para ter acerto, e
não vai ter conserto jamais na medida em que um secretário se arvore na crítica dos seus
colegas, outros secretários. Então, o Sr. Ademir, publicamente, diz críticas ao secretário
Edson Ferraz, ao secretário Mário Antunes, ao secretário Coca Ferraz e ao decano dos
procuradores da prefeitura, o Dr. Zanetti. Se o Dr. Ademir subisse no alto do seu ego, que é
monumental, e se lançasse de lá de cima, baixinho que é, de baixa estatura que é, mas seu ego
é gigantesco, ele se espatifaria no chão, tão grande é o seu ego. É o professor de Deus, Deus
quando tem alguma dúvida, manda alguma carta aqui para São Carlos, consulta o Dr. Ademir,
em busca da solução perfeita. Esse é o Dr. Ademir. É uma solução tão grande, é de alguém
que encontra soluções tão grandes, que o Airton ainda não percebeu, que o prefeito Airton
ainda não percebeu que ele é o ponto de desequilíbrio maior da sua administração. Secretário
que bate em secretário só tem um caminho, o caminho da rua, o olho da rua. Se o Airton
pretende alguma coisa nesses dois anos, nove meses e alguns dias que ele tem pela frente, ele
tem que começar a fazer uma limpeza no seu secretariado, a começar pelo Dr. Ademir. A
começar pelo Dr. Ademir, que é aquele que foi embora sem ter ido embora, mas que segundo
consta disse que se fosse exonerado iria denunciar quatro secretários que estão roubando na
prefeitura. Ah, se é verdade essa afirmação, o primeiro a ser preso tem que ser o Dr. Ademir
pelo crime de prevaricação. E esta...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Para concluir, vereador. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Para concluir.
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E esta Câmara deve apurar se isso é verdade e apurar a possibilidade dele, sendo... vindo a ser
funcionário da prefeitura, nomeado para qualquer coisa, ou não sendo, se a Câmara tem
capacidade legal de intimá-lo a vir aqui na Câmara Municipal e dizer o nome dos secretários
que estão roubando na prefeitura municipal. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra...VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem,
vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Gostaria que
constasse na Ata, na íntegra, o discurso, o belo discurso do nobre vereador Azuaite Martins de
França. PRESIDENTE JULIO CESAR: Defiro o vosso pedido. Na sequência, vereador
Chico Loco, conforme determina o regimento, por até dez minutos. VEREADOR CHICO
LOCO: Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadoras, boa tarde. Ao público aqui presente, ao
público telespectador em casa, no rádio e na televisão e à mídia da mesmice que está aqui
presente a essa Plenária. Eu vou mudar um pouco de assunto. O assunto é saúde. O que nós
vemos no Brasil inteiro, várias cidades acontece a mesma coisa que você aqui em São Carlos:
dificuldade na assistência, UPAs que não funcionam, locar pontos de atendimento que não
estão atendendo a contento. Em várias cidades, sejam nas capitais, sejam nas cidades mais
distantes e a gente vê aqui em São Carlos, a nossa situação em especial, né? Nós temos aqui
que passamos o ano passado com duas UPAs fechadas. Foi reinaugurada uma agora no
começo de janeiro, mas ainda outra está por ser inaugurada. E nós vemos uma realidade aqui,
que é a questão do hospital universitário, que era chamado hospital-escola, uma promessa que
São Carlos tem. Há aproximadamente 14 anos, essa melhoria na assistência pública. Eu
gostaria de entrar aqui numa discussão com você sobre como funciona esse sistema, como é o
custeio dessas unidades. Porque o governo federal, por muitos anos, investiu bastante na
edificação, na construção dessas unidades. A construção de UPAs, por exemplo, o governo, o
Ministério da Saúde financiava essa construção, porém, e o custeio, como fica o custeio? O
município, aliás, não só o de São Carlos, todos os municípios, acabam tendo que assumir e
buscar receitas, buscar recursos para o custeio desses serviços. Então, existe realmente uma
grande falha no nível federal, que é justamente a questão do custeio das unidades
assistenciais, das unidades de atendimento, que é o caso das UPAs e que também é o caso do
hospital universitário. Na semana passada, nós aprovamos aqui um projeto de lei em que
facilita a transferência de um crédito adicional para a Prefeitura de São Carlos, que será
transferida ao hospital universitário, mas isso basta? Não, isso não basta, porque o
equipamento, ele custa sempre menos que o seu movimento. É como se você montasse uma
padaria, tivesse a construção do prédio custeado pelo governo federal, tivesse a compra do
forno, também pode ser custeado pelo governo federal? Já é mais difícil, o governo federal
tem uma tendência a mandar menos recursos e pelo que você está vendo, um hospital que está
há 14 anos na fila encontra essa dificuldade. Lamentavelmente, o que a gente vê é que os
equipamentos não vão fazer o hospital universitário funcionar a contento, assim como se você
tiver a edificação de um prédio, de uma padaria, tiver o forno, tiver todo o ferramental para
trabalho, você não consegue fazer essa padaria funcionar sem funcionários e sem matériaprima. Um hospital, uma unidade de pronto atendimento precisa de funcionários, precisa de
medicamentos, assim como a padaria precisa de farinha, precisa de fermento, precisa de água,
precisa de alguém que faça essa massa para assar o pão. Não existe milagre. Então, o que o
Ministério da Saúde faz, vem fazendo há muitos anos, é que não oferece o custeio aos

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

municípios. E aí nesse ponto o município fica refém de uma realidade. Uma população
desassistida e o equipamento ali erguido para servir de manifesto, de protesto, de reclamação,
como acontece aqui em São Carlos. Nós todos sentimos uma necessidade imensa de ver as
três UPAs funcionando, mas quem vai custear essa UPA, quem vai custear esse hospitalescola? O município de São Carlos não aguenta. O que existe é que nós temos a necessidade
de uma mudança e uma mudança no congresso, uma mudança em Brasília. Nós temos que ter
um representante, um deputado federal de São Carlos que seja capaz, que seja competente
para argumentar por esses recursos. É imperioso em [ininteligível] Brasil que nós estejamos
revendo o pacto federativo. Nós temos que melhorar a distribuição das rendas, da renda que se
arrecada no país, nós temos que começar a distribuir um pouco mais para os municípios,
porque os municípios não aguentam mais e as pessoas moram no município, as pessoas vivem
aqui dentro e o seu ponto imediato de procura é no município. Você procura a primeira
assistência sempre, até por uma questão de referência e contrarreferência, que é o modelo que
existe vigente no SUS, modelo esse que eu já critico. Por conta dessa referência e
contrarreferência, você só vai para a unidade de assistência maior se você passar pela Unidade
Básica ou pela Unidade de Saúde da Família. Da Unidade de Saúde da Família, vai para a
Unidade Básica de Saúde. Da Unidade Básica de Saúde, ela referencia você para um centro de
especialidade ou para um hospital, onde você vai ter um pouco de assistência mais
diferenciada, mais especializada. Outro detalhe que nós vemos é que esse modelo
hierarquizado não funciona, por quê? Existe uma pulverização dos serviços. Eu pergunto a
você: você que conhece, Laide, outras cidades, você é capaz de imaginar uma Unidade de
Saúde da Família em Alphaville, no Jardim Paulista ou no Morumbi? Não imagina, porque a
saúde dos ricos é diferente da saúde dos pobres. Nossos presidentes, quando adoecem, vão
para um hospital particular, que cobra muito caro dos seus clientes, muito, é uma tabela sem
limites. Não tem limite o preço dos hospitais que os nossos políticos que estão em Brasília,
que os nossos presidentes e seus ministros estão utilizando, com o custeio da nossa população.
Tudo isso aí sai de graça para eles, nós é que estamos pagando. Agora, por que existe a saúde
dos ricos diferente da saúde dos pobres? Por que existe essa hierarquização da saúde para o
pobre e o rico vai direto para os grandes hospitais? Essa sequência que o SUS trouxe de
Unidade de Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento,
ela só funciona para quem é pobre. Nos bairros mais diferenciados, que eu falei aqui, como
Alphaville, Jardim América, Jardim Paulista, eu não vejo a presença de uma UPA no Jardim
Paulista. Eu não vejo a presença de uma UPA em Alphaville. Eu não vejo nos grandes bairros,
por quê? São duas saúdes diferentes: a dos ricos e a dos pobres. Nós queremos um país mais
justo, nós queremos um país igual. São Carlos precisa pensar em eleger um deputado federal
atuante, que brigue pela saúde do município, que lute por uma razão mais justa no
atendimento e na assistência à população. Não dá para a população ficar batendo na porta do
prefeito: "Abre a UPA, abre a UPA, abre o hospital-escola", porque o município não tem
como custear. [falas sobrepostas]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vossa
Excelência me permite um aparte, nobre vereador? VEREADOR CHICO LOCO: Não, não
permito. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu quero dialogar com Vossa
Excelência. Debater o assunto da saúde. VEREADOR CHICO LOCO: Eu estou terminando
aqui, um minuto. Só um minuto, eu estou encerrando, um minuto. Então, o que nós vemos é
que não dá para que nós tenhamos aqui em São Carlos esse modelo de pressão no poder local,
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sendo que o poder federal não encontra esse caminho. O que eu digo é que nós precisamos
rever nossa posição e nós precisamos mudar a política. A política local vem sofrendo com
imensas dificuldades e ela carece de mudanças, a política nacional carece de mudanças e o
modelo que nós temos aqui é um modelo fracassado, nós temos que ver mudança. Eu sou
favorável...[falas sobrepostas]. VEREADOR MARQUHO AMARAL: Vossa Excelência me
permite um aparte, vereador? VEREADOR CHICO LOCO: Ao pacto federativo para que
haja a redistribuição da renda...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vossa Excelência
me permite um aparte, nobre vereador? VEREADOR CHICO LOCO: Para que haja
redistribuição da renda dos municípios e que nós consigamos assim um país mais justo, um
país mais sério...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vossa Excelência me permite
um aparte, vereador? VEREADOR CHICO LOCO: E assim nós vejamos que a saúde dos
ricos seja igual à saúde dos pobres, porque tudo que a gente quer é a igualdade. Muito
obrigado. Boa tarde. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador, Chico Loco, o
senhor tinha dois minutos, o senhor não deu aparte, depois ele quer democracia.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, vereadora Cidinha do Oncológico, por até
dez minutos. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sr. Presidente, colegas
vereadores, pessoal da imprensa, pessoal que nos assiste pela rádio e pessoal que está presente
aqui no Plenário. Hoje, gente, eu só quero, é apenas um desabafo com relação, ontem, por
exemplo, andei uma quadra e várias pessoas me pararam, questionando a respeito do
transporte público e um outro assunto que eu vou falar em seguida. Inclusive, eu estou
sabendo que tem motorista trabalhando, a pressão chega no final da tarde está 18 por 10, 16
por 10. O emocional está lá em cima, por quê? Ônibus não tem reposição de peças, a semana
passada faltou óleo para colocar nos ônibus, tem linhas que estão sobrecarregadas, que era
para ter dois ônibus, tem um só. Outra coisa, pessoas perdendo emprego por falta de ônibus.
Pessoas que estão chegando atrasadas e com ameaça de perder o emprego. Já tem poucos
desempregados na cidade e ainda estão perdendo, por conta de ônibus. E o mais triste é que
tem pessoas que ligam para nós, falam que o pessoal da Câmara, que ganha 10 mil e poucos
reais, não fazem nada, não têm coragem de tirar o traseiro da cadeira para correr atrás dessas
situações. Eu quero deixar claro que nessa Casa tem comissões, todos os vereadores estão
empenhados, sim, em resolver essa situação, que não cabe a nós, cabe o Poder Executivo,
porque nós estamos cansados de cobrar, mas não depende de nós. E mais a mais, ainda
xingam o vereador e a semana passada chamaram a minha assessora de vagabunda. Eu não
admito esse tipo de coisa! Eu acho que devia chegar pessoalmente e vir aqui na Câmara falar
com a gente. Fica escondido atrás de um telefone e dá um nome qualquer, um número de
telefone, eu retornei no número que ligou, porque eu não admito esse tipo de coisa. Porque
nós não estamos aqui de braços cruzados, não. Todos nós estamos, sim, ocupados, já teve
Audiência Pública para tratar desse assunto aqui na Câmara, né? E eu gostaria que de uma vez
por todas que essa situação fosse resolvida. VEREADOR MALABIM: Cidinha, vereadora,
me cede um aparte? Primeiro, vereadora, eu quero parabenizar a sua fala. E eu cobrei a
semana passada, quem esteve aqui presente e ouviu a minha fala, e não só a minha fala, mas a
fala do vereador Leandro, mas a fala do vereador Leandro também, que a gente pediu para
que os vereadores fizessem o que Vossa Excelência está fazendo agora, tá? Desde quando
voltou a Sessão que eu venho falando sobre o transporte, eu deixo outras coisas para deixar de
estar falando para estar falando do transporte, que eu sou da Comissão do Transporte e
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Trânsito. E até os vereadores da comissão, eu não pude estar presente, mas o Leandro, o
Dimitri e o Júlio foram no meu lugar, esteve na porta da empresa, contando os ônibus que
saíram. Então, o papel que a gente pode fazer é estar cobrando, pressionando, colocando o
nosso posicionamento. Quando nós nos escondemos e nós não colocamos o nosso
posicionamento, aí surge, o que surge? A revolta da população, que a população quer um
posicionamento dos vereadores. Foi o que eu falei para o vereador Leandro aqui, não tem 20
vereadores covardes, se tivesse, eu estaria escondido aqui em uma cadeirinha e não subia de
forma alguma para falar disso. É isso que a população quer. A população quer
posicionamento, a população quer algo, quer ouvir algo, a população quer uma solução. Nós
podemos dar essa solução? De forma alguma, não podemos dar essa solução, só que nós
podemos nos manifestar. Nós podemos agredir com palavras, com palavras lúcidas, claro,
entendeu? Para a gente poder estar tentando, de uma forma ou outra, pressionando para
resolver esse problema, esse imbróglio que está em nossa cidade do transporte público.
Porque a minha família sofre com isso também, eu recebo cobrança até do meu filho em
relação ao transporte, imagina da população, que nos elegeu para estar aqui representando.
Parabéns de você ter saído da sua cadeira, ido até aí e ido falar do transporte público. [falas
sobrepostas]. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Obrigada. E
inclusive...VEREADOR MALABIM: E que é necessária essa questão, muito obrigado.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Inclusive, além dessas situações que eu
coloquei, eu tomei um ônibus para ver, para checar isso aí, a sujeira também dentro de ônibus.
É muito e agora o emocional, como que fica o emocional desse motorista, que é para ter dois
ônibus na linha, está com um só? Desce, anda com o ônibus superlotado? Se acontece um
acidente, o ônibus sempre quebrando. Esse é o primeiro assunto. Agora o segundo, eu queria
falar a respeito do que aconteceu essa semana que passou aí. Eu recebi várias vezes um vídeo
referente ao que o Sr. Prefeito respondeu para um usuário, que todo mundo está sabendo desse
vídeo, vai. Ele já agrediu mãe que foi atrás de creche lá no gabinete, agrediu famílias que
foram pedir condução lá para ir para Ribeirão Preto, atrás de saúde, agrediu professora.
Chamou médicos de safados, médicos de vagabundos. E também recentemente agrediu com
palavras de baixo calão o usuário que fez questionamento de dentro de um carro esta semana
que passou. Eu acho que a gente tem que... a população já está sofrendo com saúde, com
transporte, com buracos na rua, que a gente está cansado já de escutar, entendeu? E agora
ainda eu acho que o respeito, ele tem que respeitar o usuário, sim. Eu acho que não... falar da
forma, xingar o usuário do jeito que ele xingou, que o vídeo está correndo nas redes sociais.
Muitos aqui ouviram e eu questiono esse posicionamento dele, eu acho que o respeito, ele tem
que dar para todos os munícipes. Eu acho que se ele quer ser respeitado, tem que dar o
respeito para as pessoas. Muito obrigada. [troca de presidência]. PRESIDENTE
MARQINHO AMARAL: Continua o expediente, com a palavra por até dez minutos, o
nobre vereador, líder do PR nessa Casa, Prof. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Obrigado, vereador Marquinho. Quero começar a minha fala de hoje prestando
homenagem à Cidinha e à Laide, por serem as representantes das mulheres nessa Casa, e essa
semana então comemoramos aí o Dia das Mulheres. Então, quero deixar aqui a minha
homenagem a vocês, que representam muito bem as mulheres nesse parlamento. Uma outra
coisinha, eu quero falar um pouquinho sobre uma situação da nossa cidade na questão da
saúde. No começo do ano, eu conversei com o Caco e passei um problema para ele sobre
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algumas questões sobre pessoas que têm problemas auditivos e precisam do aparelho para
escutar melhor. Esse atendimento era feito em Araraquara, é feito ainda em Araraquara,
apenas dez pessoas por mês são atendidas e existe uma fila de espera de 300 pessoas.
Conversando com o Caco, aqui eu quero parabenizá-lo, porque ele sempre dá o devido
atendimento para os vereadores. E conversando com ele, ele pediu: "Gustavo, faz a
formalização por escrito, mas eu já vou trabalhar numa solução para esse problema". Aí, no
dia 24 de janeiro, eu fiz o requerimento e eu recebi a resposta sobre essa questão das pessoas
com necessidade de aparelhos auditivos. A resposta que eu recebi aqui no dia 31 de janeiro,
ele abriu credenciamento para as empresas da cidade de São Carlos para executar esse
serviço. E qual... o que isso vai proporcionar para a nossa cidade? Porque não adianta só
colocar o aparelho, muitas vezes precisa de uma devida atenção para fazer a regulagem do
aparelho, existe um momento de adaptação, e se tudo isso fosse feito em Araraquara, ia ficar
muito custoso para quem faz a utilização do aparelho e também para a prefeitura. Recebi a
boa notícia que com esse credenciamento que está sendo feito já tem alguns fonoaudiólogos
credenciados para prestar esse serviço na nossa cidade, e em um ano serão feitos 480
atendimentos. Então uma fila de 300 pessoas que esperam por esse atendimento será zerada
no prazo de um ano essa demanda da população. E por esse motivo então eu quero aqui
parabenizar o secretário Caco, por ouvir a demanda desse vereador e de pronto resolveu esse
problema que estava presente na cidade de São Carlos. Uma outra coisa que eu quero dizer
também, nesse final de semana, eu participei da posse do novo presidente do Conselho
Metropolitano de São Carlos da Sociedade São Vicente de Paulo. A Sociedade São Vicente de
Paulo é uma entidade que presta assistência para as pessoas no mundo inteiro. Só para vocês
terem uma ideia, são aproximadamente 30 milhões de pessoas se dedicando para um trabalho
voluntário. São pessoas que dedicam a sua vida no trabalho voluntário, no mundo inteiro, para
atender as pessoas que mais necessitam. E não é um mero atendimento, a busca é da
promoção da dignidade daquela pessoa, que ela possa caminhar, então assim, com as próprias
pernas, desculpa, são 30 milhões de pessoas atendidas por 800 mil voluntários no mundo
inteiro. No Brasil, nós temos cerca de 153 mil membros na região daqui de São Carlos, que
são 14 regiões, nós temos perto de 6 mil membros. E na cidade de São Carlos, perto dos 500
vicentinos prestando assistência para as pessoas que mais necessitam. Nós temos, em especial,
aqui na nossa cidade uma obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, que é o Cantinho
Fraterno, que auxilia e muito no atendimento a políticas públicas para idoso. Para vocês terem
uma ideia, se a Sociedade São Vicente de Paulo deixar de prestar o atendimento aos idosos no
Brasil inteiro, nós encontraremos uma situação de calamidade no Brasil. Porque através
dessas instituições espalhadas pelo mundo que existe um olhar para os idosos, que muitas
vezes são abandonados nas políticas públicas nacionais. Então, eu não poderia deixar aqui de
prestar a minha homenagem ao confrade Emerson, que assumiu a missão de coordenar a
região de São Carlos por quatro anos. A região de São Carlos, como eu digo, é composta de
14 regiões aqui no interior paulista e, com certeza, ele vai ter muito trabalho pela frente. E eu
peço aqui que Deus possa abençoar o seu trabalho. Muito obrigado. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Continuando o expediente, o Grande Expediente, com a palavra,
por até dez minutos, o nobre vereador Leandro Guerreiro. Não estando presente, por até dez
minutos, o nobre vereador Lucão Fernandes, por até dez minutos. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sr. Presidente, vereador Marquinho Amaral, Srs. Vereadores, Sras.
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Vereadoras, população que nos acompanha de casa, companheiros que estão aqui no Plenário
sempre com a gente. Eu vou falar de um requerimento, Sr. Presidente, que eu solicitei
algumas informações na prefeitura em relação ao cemitério, que é um assunto que já...
cansativo aqui dessa Tribuna, até de ficar falando. E na última fala que eu trouxe em relação a
essas questões, nós fizemos um levantamento e nós descobrimos que entra de arrecadação
naquele cemitério, teve pessoas que até entendeu errado, que eu estava criando taxas no
cemitério, não é isso. É que já são taxas que já são cobradas lá pelo cemitério, quando tem o
seu sepultamento, e aí são cobradas essas taxas. E nós descobrimos que gera uma receita de
quase R$ 600 mil por ano. E a gente vê... inclusive eu vi um vídeo ontem, meu presidente, se
não me engano foi do Maicon Alves, que mostra o cemitério, o estado que ele se encontra
novamente. E nesse requerimento, eu perguntei para a prefeitura se de fato entrava esse
recurso. Não souberam responder para mim, né? Encaminharam para a Secretaria de Serviços
Públicos e lá o secretário fala que não cabe a ele dar essa resposta, mas eu não encaminhei o
requerimento para ele, eu encaminho à prefeitura, é ela que faz a distribuição. Se eu estiver
errado, o senhor me corrija, por estar aqui há mais tempo que eu nessa Casa. Brilhantemente,
sempre desenvolvendo o seu trabalho como vereador e também como ex-presidente dessa
Casa. E isso o Mariel falou que não cabia a ele essas respostas. Então que deveria ter
encaminhado para o setor competente, para que essas respostas chegassem para esse vereador.
Para que nós pudéssemos até nos posicionarmos em relação a essa questão, mas isso é fato,
isso é verdade. Entra quase R$ 600 mil por ano lá e o cemitério fica a deus-dará o ano todo. A
falta de manutenção lá é frequente e os usuários têm um incomodo tremendo disso. Porque
afinal de contas são entes queridos que estão ali, pessoas que vão ali praticamente quase que
todo dia, se dirige àquele espaço. E com uma receita dessa não poderia montar uma estrutura
para que serviços fossem feitos durante todo dia, a manutenção daquele espaço? E eu deixo
aqui essa pergunta, por que...Então, eu vou me dirigir agora, Sr. Presidente, daqui para frente,
eu diretamente à pessoa que eu acho que tem que trazer a resposta para mim. Eu não vou mais
me dirigir à prefeitura, eu vou direto onde... porque pelo conhecimento que nós temos aqui na
Casa, a gente sabe onde está o problema. E ontem, no vídeo, a gente percebeu a situação que
se encontra aquele espaço, mas se fosse só aquele espaço também, a gente daria um desconto,
né? Se você ver aí as praças da cidade, os corredores da cidade. Eu estive olhando a Rua Rui
Barbosa, é centro da cidade, se você ver ali a calçada, um mato alto, que você já não sabe
mais se tem calçada mais ali. Então, pessoas fazem trajeto por ali, crianças se dirigem para
escola por ali e o mato tomando conta da cidade. E eu pergunto: até quando, até quando vai
ficar essa situação, até quando, né? Já era tempo suficiente para ter sido feito um
planejamento, eu sempre defendo aqui a posição de que nós precisamos descentralizar a
prefeitura, meu caro Batista, descentralizar. Por que não fortalece a subprefeitura, meu caro
vereador? Por que não descentraliza? Fortalece a subprefeitura, coloca uma pessoa que era do
bairro para tomar conta do bairro, com uma equipe, para zelar do bairro. A questão do mato,
na questão das podas de árvore, na questão de pintar as faixas de pedestres, as placas de
sinalizações. Essa estrutura pode ser levada para os bairros dentro das subprefeituras, não
precisa ficar sendo centralizada somente aqui na prefeitura. Eu acho que um ano e meio é um
tempo que já daria para se pensar um pouco na cidade dessa forma, é um pensamento meu.
Pode ser que eles pensem diferente, mas pela experiência que nós temos aqui, Sérgio, da
cidade de São Carlos, como ex-funcionário público, há mais de 30 anos, a gente percebia que
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poderia fortalecer as subprefeituras. Montar uma equipe, meu presidente, de cinco, dez
pessoas para cuidar do mato, para cuidar das podas de árvore, para cuidar das faixas de
sinalizações e também da faixa de pedestre. Eu acho que poderia, olha o Cidade Aracy, é uma
cidade grande, não poderia ter uma grande subprefeitura lá? Com dez máquinas, dez pessoas
roçando o mato, zelando naquela parte da cidade? Santa Felícia com uma outra equipe, Água
Vermelha, Vila São José, Vila Nery, todo mundo com uma equipe fazendo manutenção nos
bairros. Infelizmente, nós não vemos isso e não vemos nenhuma movimentação também
diferente. É mato para todo lado, gente, pelo amor de Deus, nós precisamos... a prefeitura
precisa dar um jeito nisso, não dá mais! Lá atrás pensaram no reeducando, não dá certo! Hoje
eu vi uma entrevista, Leandro...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Quer insistir. Não vemos, eles não estão
preparados, Batista. Não é porque todos que foram lá e precisam de uma oportunidade, mas
tem gente lá que nunca pegou na enxada, o lado profissional deles era outro. Tem gente que
não sabe pegar numa enxada, até aprender já acabou com o corte da enxada, amassou o mato
e não cortou o mato. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Tá certo? E as informações que eu tenho
é que trabalha duas, duas horas e meia por dia. Pelo amor de Deus, gente! O Vereador Chico
Loco aqui fala de uma questão da saúde, mas é em todos os aspectos. O desconforto na saúde,
é o desconforto no mato, desconforto no transporte público. Então, meu
presidente...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Educação, que Vossa Excelência tem aqui nessa
Tribuna falado muito nessas questões. Então, o parlamento, ele fica aqui, eu não sei de que
forma, meu presidente, um falso poder, né? É um falso poder que o vereador [ininteligível]
falou, que a gente pensa que tem, mas não tem, e não podemos passar para a população
também esse poder... nós não temos esse poder! Poder está lá no andar de baixo, gente. É o
poder que executa e nós temos que pensar muito, não só lá de baixo, meu presidente, não
tenho preocupação de falar nisso, a escolha também da pessoa que vai te representar nesta
Casa aqui, você tem que ter muito cuidado para fazer essa escolha, muito cuidado, mas
principalmente no andar de baixo. É ele que vai gerir todo o trabalho, é ele que vai fazer
funcionar todas as questões, que não tem acontecido. Nós estamos lutando aí para abrir a UPA
do Santa Felícia, aquela população não pode ficar mais com aquela porta de atendimento
fechada. A partir da semana que vem, meu presidente, nós vamos fazer uma agenda, já quero
até falar aqui que essa agenda que eu vou fazer é uma agenda representando a Câmara
Municipal, porque foi delegado a mim e a nossa Comissão de Saúde, para representar na
questão de saúde, nós estaremos fazendo diligências. Nós vamos passar uma tarde lá na Santa
Casa, às vezes uma parte da noite na Santa Casa, uma manhã. Depois nós vamos lá para o
Ceme, passar também uma tarde, quem sabe uma manhã. Nós vamos lá para o hospitalescola. Nós vamos nas UPAs e nós vamos ficar lá no meio do povo, acompanhando o
atendimento, né? De que forma que o povo está sendo atendido, se os profissionais estão
chegando para fazer os atendimentos, os médicos, né? De que forma... as condições que
também estão dando para os nossos colegas de trabalho, servidores públicos municipais, que
às vezes também não têm as suas estruturas. Então nós vamos fazer uma agenda positiva
representando o parlamento municipal, que é a Comissão de Saúde. Estaremos, sim, nesses
locais e também iremos ver as UBSs também, como estão sendo feitos os atendimentos, as
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USFs, e nós estaremos aqui trazendo relatório para essa Câmara Municipal, de que forma que
está. Mostrar um pouco o retrato verdadeiro da saúde pública de São Carlos. Então, quero
dizer aqui, meu caro presidente, que existe aqui, eu diria uma certa impotência, é uma palavra
feia, né? Impotência, como parlamento, como parlamentar eu me sinto um cara meio
impotente. Eu passo na rua, eu vejo mato, como que eu vou fazer, eu corto o mato?
Impotência, impotência que eu estou falando são essas questões aí, entendeu? Pensa bem,
gente, o que eu estou falando aqui, na questão de resolver os problemas lá na cidade. Então, o
mato está alto, gente, o que eu vou fazer? Eu corto o mato, eu vou cortar o mato? Vamos
pegar uma equipe minha para cortar o mato, o Marquinho põe o outro, o vereador, o
Parlamento vai cortar o mato? Tá, e aí, e o serviço... a questão do transporte, o que nós vamos
fazer, meu presidente? Nós vamos alugar um ônibus, cada vereador vai colocar um ônibus na
cidade? A questão de atendimento à saúde pública, o que nós vamos fazer, hum? Vamos lá
abrir a UPA, Srs. Vereadores? Vamos marcar aqui um dia, Serjão, vamos marcar um dia para
a gente ir lá abrir a UPA? [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para
concluir, por favor. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Vamos, então, fazer isso daqui
para frente. Nós combinamos uma semana, a cada semana nós vamos fazer uma questão.
Uma, nós vamos abrir a UPA, a outra, nós vamos cuidar do mato, a outra, nós vamos cuidar
do transporte e aí, nós vamos indo. Vamos trazer para essa Casa aqui o poder, o poder da
resolução dos problemas. É isso aí, meu presidente, que eu queria dizer e me sinto aqui
extremamente ofendido com essa resposta da prefeitura nesse requerimento. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Vereador Leandro pede um minuto, por ter sido citado. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Boa tarde, presidente, boa tarde, plateia, obrigado, Lucão, por
ter citado meu nome. Eu perdi a minha fala porque eu fui atender o senhor, ouvinte da rádio
São Carlos, que chegou no gabinete. E para você ver a honestidade das pessoas, ele chegou,
ele está lá agora falando com a estagiária. Chegou com um boleto dobradinho e com o
dinheiro que ele achou na rua e estava lá tentando localizar a pessoa para que ele pudesse
entregar o boleto e o dinheiro. Para você ver, está lá, achou [ininteligível]? Localizou a
pessoa. E aí, quando eu cheguei tinha seis vereadores na minha frente e pulou os seis e eu
perdi a fala. Mas enfim, todos esses problemas aí, Lucão, não têm solução, não. Infelizmente,
enquanto o Airton Garcia, que é o prefeito que eu apoiei, pedi voto, do meu partido, estiver no
comando, não espera nada, não. Não espera melhoria, não. Esse negócio de ônibus aí, o
Airton não tem mérito nenhum. É que ele viu que não dava força, quis medir força, quis fazer
guerra, agora, está tendo que voltar atrás. Não é nenhum bonzinho, nenhum santinho, não. É
um baita de um sem-vergonha, isso sim. E tem mais, em fevereiro do ano passado, no dia 21
de fevereiro...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir,
vereador. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: É curtinho. No dia 21 de fevereiro,
segundo mês do seu mandato, ele expulsou uma família com uma criança de colo a berros, a
grito, que eu fiquei até comovido, eu estava perto da família ainda, eu que acompanhei a
família. O que ele fez ali não se faz com um cachorro, rapaz. Bom, eram dois meses, estava
meio nervoso, a gente tolerou, achou que não ia se repetir. No dia 3 de março, nem com
cachorro se faz. Desculpa, no dia 11 de agosto, seis meses depois, ele quis pegar no pescoço
de uma mãe que tem os filhos na ONG Sal da Terra. Ele foi para cima para pegar no pescoço,
conforme a imagem tem, seis meses depois, repetiu a cena. E aí, a gente via que não ia tomar
jeito nenhum, começou os problemas aumentarem na cidade. E para repetir a façanha, nesse
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sábado, dia 3, sete meses depois da última façanha, ele vai e xinga um cidadão de 'fdp'. Agora,
eu pergunto, se fosse eu que tivesse feito isso, os vereadores iam ficar quietos? Não iam abrir
algum processo aqui para me levar para a Comissão de Ética, para cassar o Leandro Guerreiro
ou qualquer outro vereador? E agora que o Airton Garcia xingou um cidadão que estava
cobrando, qual que é a posição dos vereadores em relação a isso, colegas vereadores?
Ninguém vai falar aqui que o Airton Garcia xingou o cidadão de 'fdp'? Um cidadão muito
educado, na frente da sua esposa e da família, cobrando melhoria para a cidade? É isso que eu
quero ver! O Airton pode, o Airton está mostrando para a cidade de São Carlos que não tem
homem na política, que não tem mulher na política, que ele faz o que ele quer. [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, vereador Malabim, pelo tempo
regimental de até dez minutos. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, boa tarde. Boa
tarde, Sras. e Srs. Vereadores, a população que nos acompanha aqui no Plenário, a imprensa
sempre atenta nos acompanhando, também a população que nos acompanha pelo rádio, pela
internet, pela TV, o meu muito boa tarde a todos vocês. Eu ouvi atentamente a fala da
Cidinha, pedi até um aparte para falar na fala da Cidinha, até, me desculpa, Cidinha, porque
acabei tomando muito seu tempo. E a Cidinha disse que um munícipe ligou para ela e disse
que os vereadores ganham R$ 10 mil para não tirar a bunda da cadeira. Então, eu quero só
esclarecer que o vereador, o salário dele é R$ 4.700,59 líquido, ganha menos que os
vereadores de Ibaté, e não é por isso que nós ficamos com bunda na cadeira, não, está
enganado quem acha isso. Quando estamos aqui na cadeira, com a bunda na cadeira, a gente
está procurando resolver problema de outra forma. E nós visitamos também os locais,
andamos pela cidade, fazemos requerimento embasado naquilo que nós visitamos. E
aproveitando o ensejo dessa minha fala, eu quero até parabenizar aqui, quando tem que
cobrar, a gente cobra, mas quero parabenizar o pessoal do Serviço Público, que atende
também o prefeito, que falei com ele, que demos ideias para ele na questão do tapa-buraco, de
ficar colocando aí um caminhão para tapar buraco numa rua e para outra. Então, chamou a
atenção do secretário, o secretário com o diretor, e estão fazendo um trabalho agora, vez ou
outra, ainda fazem essa questão de rua, de uma rua, mas estão fazendo um trabalho agora em
muitas ruas dos bairros. Eu tive um requerimento, uma indicação a respeito do Douradinho e
do São Rafael, que há muito tempo estava esquecido pelo poder público. E nós tivemos ali um
trabalho de tapa-buraco, nós tivemos ali um trabalho de sinalização. Claro que ainda falta
muito em questão de sinalização de ruas, que foram só em alguns pontos ali que nós tivemos
cobrança. E também da iluminação...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. VEREADOR MALABIM: Também da sinalização da praça ali da
Teotônio Vilela, e agora o Jurandir Ferrante já se comprometeu a estar ali para fazer a limpeza
daquela praça, que dá até vergonha de passar ali na Rua Teotônio Vilela, que é a principal rua
ali do Tangará, que liga até o Douradinho e o São Rafael. Então, temos que cobrar? Claro que
cobramos, batemos quando temos que bater e também agradecemos alguns trabalhos que nós
temos sido atendidos. Eu estive visitando a UPA da Vila Prado, juntamente com o Júlio,
supervisor, e também com o Marcos Palermo, diretor. Fui muito bem atendido pelos dois,
conversamos com os munícipes que estavam ali, os pacientes para serem atendidos. Claro que
veio uma enxurrada de reclamações, mas os munícipes, eu até agradeço a cada um que estava
ali, me respeitaram bastante. Fizeram críticas, sim, mas críticas pontuais, respeitosas, de
forma nenhuma, eu fui agredido verbalmente, de jeito nenhum. E, é claro, eles passam para
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nós o seu sofrimento, eles passam para nós as suas dificuldades, aquelas que também nossas
famílias enfrentam. Eu, pouco fico doente, quando fico é com gripe, resolvo o problema em
casa mesmo, nem no médico, dificilmente eu vou no médico. A última vez que eu fui, fiquei
internado e fiz uma cirurgia e fui para a UTI, mas é difícil ir. Aconteceu isso na minha vida
uma vez. Então, o que nós, sempre que passamos aqui, o prefeito ouve as palavras de todos os
vereadores aqui, por isso que é importante usar esse espaço, é muito importante usar esse
espaço aqui. É claro que vez ou outra o vereador não está bem e ele vai deixar o seu espaço,
vai perder o seu tempo, mas é importantíssimo, porque a população nos ouve, ouve o nosso
posicionamento, que eu cobrei aqui em relação ao trânsito, não só eu, mas o vereador
Leandro, e isso é muito importante. E outra coisa que eu digo para o prefeito, tinha mães ali
na UPA, muitas mães com crianças de colo. E nós vemos aí, matérias do prefeito buscando 24
milhões para ser investido no hospital-escola. E nós, eu mesmo assinei o ano passado um
projeto de lei aqui, aprovando 18, 16 ou 18 milhões, não me recordo, para o hospital-escola.
Um hospital-escola que atende a população de São Carlos, ineficiente, um hospital-escola que
atende de portas fechadas. Nós já vimos relatos aqui, inclusive eu, de mães, de pais, que
foram até ali com crianças, com o rosto, que caiu, machucado, sangrando e não foi atendido,
teve que ir para a Santa Casa. Então, uma vergonha que nós vemos no hospital-escola, uma
pouca vergonha. O prefeito, vai aqui mais um conselho para ele, mais uma crítica construtiva,
de deixar de ir em Brasília buscar verba para o hospital-escola e buscar verbas para a UPA,
para colocar naquela UPA uma pediatria, que eu falei com o Marcos Palermo, as UPAs daqui,
elas são de número 1, que não entende, não tem pediatra, é só clínico geral. Por quê? Porque
não tem equipamentos suficientes, não tem salas de pediatria, não tem aparelhagem de
pediatria, todas essas questões. Então, o que acontece? O Caco está se mobilizando em
relação a isso com as mães, está se movimentando também em relação a isso, está tentando aí
transformar pelo menos uma UPA da cidade de São Carlos em número 3, para que possa,
tenha pediatria e que possa atender decentemente as mães que ficam lá com adultos, com
outros vírus, doenças, enfim, que acabam transmitindo para essas crianças aí de colo que estão
com as mães. Então, fica aí a dica para o prefeito, que quando for em Brasília, vai para buscar
verba, vai com um projeto das UPAs, para trazer verba do governo federal para passar as
UPAs daqui de São Carlos, tinha uma só, pelo menos uma ou duas, para que tenha pediatria
aqui em nossa cidade. E outra questão que eu também queria falar, é a respeito do governador.
Eu acho que o governador tem muito... é eleito no estado inteiro e na cidade de São Carlos eu
vejo muita pouca coisa do governo do estado, para trazer aqui para a nossa cidade,
investimentos para nossa cidade. Então, os eleitores aí têm que prestar atenção nessas
questões também, de tudo que vem de fora para a nossa cidade. Isso em relação a deputados
também. Eu sou do partido do PTB, tenho falado muito com o líder do PTB, do Campos
Machado, só que ele está devendo à cidade de São Carlos, ele precisa abrir as mãos para a
cidade de São Carlos. Eu solicitei a ele uma ambulância e a ambulância foi liberada, eu
comuniquei aqui a todo mundo e estamos esperando essa ambulância até hoje. Inclusive, o
Fabinho disse que era um milagre acontecer isso, esperando. Então, o que acontece? Porque
depois, você vai jogar um papel aí na rua de quem que seja, o que esse deputado fez aqui para
a cidade? O que de benefício ele trouxe para a cidade de São Carlos? Então, fica uma situação
de nós, parlamentares, que somos de partidos políticos...VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador, me concede um aparte? VEREADOR MALABIM: Temos um respeito com os
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nossos partidos políticos, claro que temos que ter respeito, sim, é uma hierarquia que nós
temos dentro do partido, mas nós temos que ser respeitados também dentro do partido. Pois
não, vereador. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador, quero te parabenizar pela tua
fala, o senhor tem toda razão, está certinho, mas o governo do estado, ele liberou o AME para
a cidade de São Carlos faz quatro anos. Em outras cidades que faz quatro anos que ele liberou
o AME já está funcionando um hospital de verdade. Em São Carlos, infelizmente, quatro
anos, três anos do governo passado e um ano desse governo, e nós com AME ainda sem
atendimento, nem uma vontade do poder público, não estão nem um pouquinho preocupados
de abrir o AME na cidade de São Carlos. E a população sofrendo. É um hospital que é custo
zero para cidade, é bancado todo pelo governo do estado, desde aluguel, com 30 médicos,
com 30 especialidades. Infelizmente, quatro anos o nosso AME na cidade de São Carlos não
abriu. Em Taquaritinga, em quatro anos já tem um hospital funcionando, faz quatro anos que
o governo liberou, já inaugurou um hospital de verdade, está atendendo a população em
Taquaritinga, que eu acompanhei semana passada. VEREADOR MALABIM: Concordo
com a sua fala, vereador, não desconcordo dela, não, mas não é só essa questão de AME. Se
ele distribui AME para várias cidades do estado de São Paulo, e como ele tem uma votação
expressiva, é que ele tem obrigação mesmo. E nós tivemos a incompetência do governo
passado de três anos de não colocar o AME para funcionar...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Concluir, por favor. VEREADOR MALABIM: Para
concluir. E nós temos agora mais um ano e dois meses aí, que está caminhando também aí
para essa incompetência. Eu espero que não fique três anos também nesse governo para
colocar o AME para funcionar. Mas quando eu disse, eu disse de verba para cá, nós
precisamos de 10 milhões de recape, vereador. Se o governo do estado disponibilizar 20
milhões de recape para a nossa cidade? Eu não estou falando do AME, o AME já foi faz três
anos. É bom para a cidade? É claro que é bom, mas manda 20 milhões para recapear a cidade.
Não é bom? Muito obrigado, Sr. Presidente.Com a fala o vereador Marquinho Amaral, pelo
tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, vereador Júlio César, a quem eu quero parabenizar mais uma vez pelo belo
trabalho que tem feito na presidência dessa Casa. Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,
população, imprensa que nos acompanha. As eleições estão chegando, meu amigo careca,
mais uma eleição se aproxima em 2018. E muitas pessoas já estão usando essa Tribuna
pensando nas eleições de 2018. Pensando em atacar um deputado, e eu não tenho procuração
para defendê-lo, que trabalha por São Carlos, que luta por São Carlos e que tem uma folha
invejável de serviços prestados a esse município. Falar que o deputado Lobbe Neto não fez
nada pela saúde de São Carlos, falar que o deputado Lobbe Neto não fez nada pelo sistema
viário da cidade de São Carlos, falar que o deputado Lobbe Neto é um deputado que não tem
correspondido ao anseio da cidade de São Carlos significa desconhecer a nossa história,
significa desconhecer as obras, as melhorarias, os recursos, a luta do deputado na conquista de
muitas melhorias em nossa cidade. Falaram agora no CDHU. Se nós temos o Conjunto
Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho, que leva inclusive o nome do pai do deputado, é
porque o deputado Lobbe Neto fez uma luta incessante junto ao prefeito da época, para que
houvesse a doação de uma área e junto à Companhia de Habitação e Desenvolvimento
Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, para que nós tivemos a construção do CDHU em
São Carlos. Se hoje nós temos a Victorio Bonucci lá, ligando os dois Tangará, o Tangará 1 e o
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Tangará 2, ligando Stella Faga, asfaltada, é porque o deputado disponibilizou mais de R$ 1
milhão dos seus recursos de emendas parlamentares para o asfaltamento daquele local. Se nós
temos o AME, que está demorando e o vereador que me antecedeu muito bem colocou aqui, e
o vereador Sérgio Rocha, com muita propriedade disse que há cinco anos e dois meses nós
estamos com um prédio lá para ser reformado, ser construído o AME e não foi, mas se nós
temos o AME, é porque tem é uma luta do deputado desde quando eu trabalhava com ele em
2005. Quando em várias reuniões com os prefeitos do PT, o deputado Lobbe Neto pedia a
destinação de uma área para ser feito o AME em nossa cidade. Na época, não era atendido.
Hoje, o AME se torna uma realidade, graças a Deus, daqui a algum tempo nós teremos, sim, o
AME e vamos ter ar-condicionado no AME. E se vamos ter ar-condicionado, é porque é uma
emenda do deputado federal Lobbe Neto que fez, possibilitou que houvesse uma licitação e
que lá houvesse a instalação do sistema de ar-condicionado. Alguns utensílios para a rede
municipal de saúde que foram liberados, recentemente, vereador Rodson, inclusive com a luta
de Vossa Excelência, foram liberados para vários postos de saúde computadores, geladeiras,
enfim, utensílios que foram liberados graças a uma emenda liberada no governo passado, pelo
deputado federal Lobbe Neto. Se há agora, em fase de conclusão, a abertura da Avenida
Trabalhador São-Carlense, ligando a Rui Barbosa até a Rua Antônio Rodrigues Cajado, é uma
emenda de quase R$ 200 mil do deputado federal Lobbe Neto. Se nós temos a ligação
importantíssima, se nós não tivéssemos essa ligação, como as pessoas do Zavaglia, como as
pessoas do Abdelnur, como as pessoas do Antenor Garcia viriam para a cidade? Somente pela
Serrinha do Aracy. Lá, tem uma estrada construída com recursos de emenda parlamentar do
deputado federal Lobbe Neto. Nós temos, recentemente, o empenho do deputado Lobbe Neto
com o trabalho do vereador Rodson, que é no Caps lá do Botafogo, aonde recursos da União
que estavam paralisados, represados, foram liberados, graças ao trabalho do deputado federal
Lobbe Neto. Nós aprovamos aqui, eu discuto com vereador, eu não posso discutir com Vossa
Excelência(F). Se elege vereador, o senhor vem aqui. Sr. Presidente. [falas sobrepostas].
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Pela ordem, presidente. Põe ordem
nessa Casa. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Se elege vereador e vem falar aqui.
PRESIDENTE JULIO CESAR: [ininteligível], por favor. [falas sobrepostas]. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Ordem na Casa, Sr. Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Azuaite...VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Ordem na
Casa, Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Corta o microfone do Azuaite. Eu estou
tomando providências. Ou você não está enxergando? VEREADOR AZUAITE MARTINS
DE FRANÇA: Ordem na Casa, presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Corta o
microfone, por favor. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Estou pedindo.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Ou você não está vendo que eu estou tomando
providências? Por favor, vereador Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Então, se nós temos, agora recentemente nós aprovamos nessa Casa a destinação lá no Parque
Novo Mundo de uma área para ser construído o Sest Senat, num investimento de mais de 20
milhões na construção de um prédio que vai atender os motoristas profissionais que passam
por São Carlos e são de São Carlos, e os que são de São Carlos, numa estrutura do Sistema S,
dando cursos, dando condições no modo cooperativismo, para que essas pessoas sejam
atendidas no Sistema Sest Senat, foi uma iniciativa e ficou bem claro pelo Erlo de Ibaté, que é
o representante do Sest Senat, que o deputado Lobbe Neto teve um empenho fundamental na
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conquista desses 20 milhões. Então, nós estamos vendo que há o trabalho do deputado Lobbe
Neto, na duplicação de um trecho da Estrada SP-318, quando ele trouxe o governador, eu era
presidente da Câmara Municipal, ele trouxe o governador Geraldo Alckmin lá na Casa da
Agricultura, na Rua Bernardino Fernandes Nunes e lá o governador liberou aquele Trevo do
Varjão que matava as pessoas e que foi construído, dando segurança e milhões de reais foram
investidos ali. Se nós temos o Trevo de Água Vermelha, é porque nós tínhamos o deputado
Lobbe Neto, ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Se nós temos o Trevo da
Universidade Federal de São Carlos, é porque nós tínhamos o deputado Lobbe Neto
cumprindo o mandato popular. Se nós temos o aeroporto da CBT Dr. Mário Pereira Lopes, é
porque o deputado Lobbe Neto, quando faliu a CBT, foi até o então governador Mário Covas
e solicitou que o aeroporto fosse adquirido pelo estado. Foi pago precatório para todos os
funcionários da CBT, graças ao trabalho do deputado Lobbe Neto, que teve papel
fundamental também na vida da indústria TAM para São Carlos, que teve o papel primordial
na luta, e eu estava presente em todas as reuniões, pela vinda da fábrica de motores da
Volkswagen de São Carlos. Teve tantas outras conquistas, e o que é melhor, num momento
em que se torna exceção ser honesto, para mim é uma obrigação. Eu aprendi com a D. Núbia,
professora, minha mãe, aprendi com o meu pai, contador e político, que nós tínhamos que ser
honestos, tínhamos que ser sério e muitas pessoas não aprenderam e hoje no país se torna
exceção político ser honesto. E o deputado Lobbe Neto é um dos políticos mais honestos,
senão o mais honesto do Congresso Nacional. Apontado que foi pela grande imprensa, pelos
grandes institutos que avaliam a atuação dos deputados, como o maior deputado do estado de
São Paulo. Em presença, em gastos, que não gasta como outros deputados, que emprega
muito menos pessoas do que deveria empregar. Então, é um deputado que honra o voto, que
honra o apoio. E nós não podemos usar essa Tribuna para fazer ataques vis, ataques políticos,
ataques eleitoreiros, em véspera de eleição, porque o deputado, até o próprio prefeito
municipal, do partido do vereador que veio aqui criticar o deputado, tem elogiado o deputado,
o prefeito, nas rádios, dizendo que o Lobbe tem sido um parceiro do governo, que tem ido
com ele em Brasília, que tem ido com ele em São Paulo, que tem ido com ele nas secretarias.
Se nós temos a Fatec, que foi uma grande luta, vereador Elton, que é um dos estudantes da
Fatec, se nós temos a Etec ampliada, inclusive, ontem com a presença da Laura, diretora da
Etec aqui em São Carlos, ampliou lá vagas para a Cidade Aracy, é porque nós temos o Cido lá
no comando, e a equipe do Cido e temos o deputado Lobbe Neto lá em São Paulo mexendo os
pauzinhos. Se nós temos a Paulino Carlos restaurada, se nós temos o Álvaro Guião restaurado,
se nós temos o Eugênio Franco restaurado, se nós temos quatro novas escalas no bairro
Cidade Aracy, na região do Cidade Aracy, é porque nós temos um deputado
atuante...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: E um deputado que tem, ao contrário de alguns,
uma folha invejável de serviços prestados a essa cidade. Fique mais atento, cuide do seu
prefeito que é do seu partido, que foi apoiado por você e que está acabando com São Carlos,
que está colocando São Carlos nesse estado deplorável que nós estamos assistindo nas ruas,
tanto na saúde, como educação, como no transporte. Demagogia é fácil. Cuida da cidade de
São Carlos, ajude o Sr. Prefeito a tirar a cidade do lixo e depois você vai ter condições de falar
de um homem honrado, como Antônio Adolpho Lobbe Neto, o nosso deputado federal.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, com a palavra, o vereador Paraná Filho, por
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até dez minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu, na
verdade, a avaliação que eu faço de toda essa discussão aqui é que, para a população, nada
disso que foi falado aqui vale. Porque a minha opinião, eu sou partidário, pertenço a um
partido político, logicamente que eu vou pender para o lado do meu prefeito. Quem apoia o
Lobbe, vai pender para o lado do Lobbe. Agora, o que vale? É a voz das ruas, é a voz da
população. O que a população está achando? A população está achando que efetivamente um
deputado que nós temos eleito faz parte dos problemas da cidade? Compartilha os problemas
da cidade? Fala dos problemas da cidade? Eu não sei, eu não quero aqui falar nomes, mas eu
não estou vendo deputado nenhum, nem federal, nem estadual ajudar qualquer coisa na crise
do transporte. Eu não vejo nenhum deputado falar assim: ó, São Carlos, eu tenho tantos
milhões de emenda parlamentar, vou te dar a metade, vou te dar 30% para tapar os buracos,
para limpar o mato. Eu não vejo, eu, particularmente, eu não vejo. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Vereador Paraná, concordo com Vossa Excelência, mas sabe o que é pior? O vereador
que o antecedeu, com tantos problemas que vive a cidade de São Carlos, usar a Tribuna para
fazer propaganda política de um deputado ou de quem quer que seja. São Carlos tem muitos
problemas, vamos discutir o que nossa cidade vive, ao invés de ficar fazendo propaganda dos
outros. VEREADOR PARANÁ FILHO: Até porque, pelas coisas que foi citado aqui pelo
vereador que me antecedeu, as pessoas de São Carlos que nasceram nas últimas duas décadas
não conhecem o deputado Lobbe Neto, então, porque não sabem o que aconteceu. Falou do
aeroporto, falou da TAM, mas eu acho que a realidade, na realidade hoje, que nós vivemos
hoje, eu acho que pouco presente. Concordo quando o vereador diz que o deputado é honesto.
Ser honesto é uma obrigação de todos, né? Uma obrigação, só ser honesto não significa muita
coisa, né? Agora, tem que ser eficiente, não pode ser tão frio com os problemas da cidade, não
pode se omitir à crise avassaladora que passa a nossa cidade, crise com excessos de buracos,
cidade suja, a crise no transporte, entre outras coisas. Mas eu não quero entrar aqui no mérito,
porque a opinião política, ela sempre é um pouco tendenciosa mesmo. Mas eu quero chamar a
atenção para um fato que está acontecendo aqui na nossa cidade, inclusive nesse momento,
pelo que temos informação, corre uma audiência na Vara da Fazenda Pública, com o
promotor público, representantes da prefeitura, para colocar a termo a intervenção que se deu
pela prefeitura no transporte público municipal, transporte coletivo. Eu, particularmente,
compartilho da ideia de que a população não pode ser prejudicada com a falta de ônibus nas
ruas e que a população, o povo, a massa não é... está pouco preocupada para saber de qual
forma se dará isso. Se de fato será com a chegada de mais 50 ônibus da Suzantur, parece que
boa parte desses ônibus já está na cidade. Eu, de certa forma, parabenizo o homem, ou a
mulher que tem a coragem de voltar atrás, porque a gente não acerta tudo, a gente não erra
tudo. A gente, muitas vezes, comete um erro, a gente tem que ter humildade de voltar atrás. E
se o prefeito Airton Garcia está tendo essa humildade de voltar atrás, parabéns para ele,
parabéns para ele. Porém, essa Casa que exerce um papel de fiscalização dos atos do Poder
Executivo, deve nesse momento, Srs. e Sras. Vereadoras, ficar muito atento em quais termos
serão firmados esse acordo. Porque eu, particularmente, tenho um receio muito grande de que
um acordo mal feito venha trazer um dano ao erário público. Pois, essa Câmara, há poucas
semanas, autorizou um repasse de R$ 2 milhões para que fosse investido na Suzantur e no dia
seguinte, na quarta-feira, foi depositado R$ 850 mil para essa empresa. E, na semana seguinte,
mais 50 mil. E depois, poucos dias depois, o prefeito anuncia que não tinha mais interesse na
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intervenção. Ou seja, nós estamos devolvendo a Suzantur para os seus proprietários, com
quase R$ 1 milhão de investimento em manutenção, em rescisão. Agora, como que esse
dinheiro vai ser devolvido para a municipalidade, uma vez que foi feito esse repasse com base
no decreto que previu a intervenção? E se a intervenção foi frustrada de forma abrupta ou
extemporânea, espera aí, esse investimento, como que vai ficar? Então, eu só quero chamar a
atenção para isso e quero chamar atenção também, Srs. Vereadores, para outro detalhe. A
Prefeitura Municipal de São Carlos, juntamente com o Poder Judiciário, é o que estou
entendendo, buscam uma solução para que o Suzantur volte a operar em São Carlos. Todavia,
pelo que vejo, mais uma vez, sem contrato, mais uma vez, sem contrato emergencial ou
definitivo, em quais termos serão firmados esses serviços? Fala-se em subsídio, com base em
qual contrato? Com base em qual lei, se a Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi
julgada de forma monocrática pelo Tribunal de Justiça suspendeu as duas leis municipais que
previam o subsídio? Então, eu, me causa uma grande preocupação nesse sentido, de que
forma será feito isso. Quer dizer, mais uma vez a Suzantur vai operar em São Carlos de forma
irregular, clandestina, sem contrato? A impressão que dá, vereador Sérgio Rocha, é que nós
demos uma baita de uma volta e nessa volta nós tivemos paralisação, greve, crise, transporte
sendo realizado de forma parcial, um caos total. Eu nunca vi essa cidade com uma crise tão
grande, para a gente... andou, andou, andou, chegou no mesmo lugar. Ou seja, o que
aconteceu de diferente? Só perdeu dinheiro, desgaste para o prefeito, desgaste para secretário,
exonerações, caos, prejuízo aos estudantes, caos para a população, que foi quem pagou esse
pato. Quer dizer, a gente andou, andou, andou para chegar no mesmo lugar? É isso que eu
estou entendendo? Eu espero que não. Também, não vou criar um alarde com relação a isso,
vamos aguardar o término dessas discussões. Eu quero aqui dar uma importante notícia. No
final do ano, presidente Júlio César, essa Casa votou autorização para que o município de São
Carlos contratasse, junto ao Desenvolve São Paulo, o valor de R$ 5 milhões para que fosse
investido em recape. Nós fizemos um trabalho, juntamente com todos os vereadores, de
acelerar isso, correr, buscar parecer, buscar entendimento. Era uma matéria que já estava
parada, já estava parada desde a outra legislatura, desde a época do prefeito Paulo Altomani e
a Câmara, naquele momento, não tinha o entendimento para aprovar aquela autorização, mas
na última Sessão do ano passado, nós conseguimos aprovar, corremos. Eu, juntamente com o
secretário de Planejamento, secretário de Obras da São Paulo, fizemos reuniões juntamente
com o Júlio Themes, que é o diretor do Desenvolve São Paulo, e chegou na prefeitura ontem a
autorização para a liberação de R$ 2,5 milhões para o recape também aqui da nossa cidade.
Nós tentamos recuperar os 5 milhões, não conseguimos os 5, mas conseguimos 50%, que foi
os 2,5 milhões, que é um avanço, era um dinheiro que já estava perdido, não tinha mais. Nós
pegamos pelo rabo, falar na forma caipira, pegamos pelo rabo, né, Batista? Já estava fugindo e
conseguimos segurar esses 2,5 milhões. E como nós tivemos uma atuação, uma gestão
política nesse processo, nós estamos encaminhando para que a prefeitura municipal utilize
desses 2,5 milhões para realizar o recapeamento do bairro Antenor Garcia. O que nós temos
informação é que em no máximo mais duas semanas... Inclusive essa Casa hoje, Sr.
Presidente, irá votar uma suplementação de R$ 660 mil para complementar o recape lá do
Cidade Aracy 2, vai começar em no máximo duas semanas. E esses 2,5 milhões do
Desenvolve, nós também iremos fazer essa gestão política junto ao Executivo, para que seja
utilizado no recapeamento do bairro Antenor Garcia, que é um bairro também que foi muito
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castigado com essa... excesso de buracos. Então, é com muita felicidade que a gente traz essa
notícia. E também, nós estivemos conversando essa semana, já com o governo, o secretário de
Governo, hoje tivemos uma rápida conversa com o secretário de Trânsito e ficou também, nós
temos a informação de que a licitação do Pátio Municipal será publicada também no Diário
Oficial até o fim dessa semana. Então, é uma importante notícia também, uma vez que essa
questão do pátio, nós estamos sem contrato também no pátio, Sr. Presidente, desde o início
de...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, vereador.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, nós estávamos com esse problema e eu espero
agora que, de fato, seja publicado no Diário Oficial a licitação do pátio e trazemos essa
importante notícia, que é a liberação desses R$ 2 milhões. Sr. Presidente, era só isso nesse
momento, muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Iremos agora suspender a
Sessão por alguns minutos, para o acordo de Pauta em relação aos processos já citados pelo
vereador, em relação ao processo de urgência que necessita de parecer. E voltaremos daqui
alguns minutos. Está suspensa a Sessão. [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Boa tarde a todos. Reiniciamos os nossos trabalhos passando
agora a Pauta da Ordem do Dia e também alguns projetos que deram entrada na tarde de hoje
de forma de urgência nesta Casa. Antes de dar início a chamada dos Srs. Vereadores, eu quero
justificar a ausência do presidente titular desta Casa, vereador Júlio Cesar que encontra-se
indo para Universidade Federal de São Carlos, onde ele representar a Câmara Municipal em
um evento que será realizado naquela universidade. Solicito ao nobre vereador Rodson que
faça a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção para a
segunda chamada do dia 6 de março de 2018. Vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Rodson, presente. Vereador Sério Rocha. Vereador Azuaite Martins de
França. Azuaite Martins de França, presente. Vereadora Cidinha do Oncológico; Aparecida
Rodrigues, ausente do Plenário. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Edson. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Gustavo Pozzi. Vereador João Muller, ausência justificada. Vereadora Laide.
Vereador Leandro Guerreiro, presente. Vereador Lucão. Vereador Luiz Enrique. Vereador
Malabim. Vereador Moises. Vereador Paraná Filho. Vereador Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Roselei Françoso. Dezenove vereadores presentes, Sr. Presidente.
ORDEM DO DIA - PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Havendo número
regimental, reiniciamos os nossos trabalhos passando aos requerimentos de urgência.
PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO –
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL - Processo de Urgência, Processo nº 440.
Interessado: Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 22,8 mil da Secretaria de
Agricultura". Emenda do nobre vereador Elton Carvalho. Está em votação. Ninguém se
manifestando contra, aprovado. Passamos, agora, ao Processo nº 510/2018. Interessado:
Prefeitura Municipal de São Carlos, "autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional

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

suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. Crédito suplementar no valor de R$ 600
mil para o recapeamento do bairro Cidade Aracy. Valor total: R$ 600 mil". Está em votação o
Processo nº 510. Ninguém se manifestando contra, aprovado. Passamos agora ao Processo nº
481, processo de suma importância para cidade de São Carlos, "que autoriza o Poder
Executivo a conceder subvenção a Acorde, Associação de Capacitação, Orientação e
Desenvolvimento do Excepcional e dá outras providências". Está em votação. Ninguém se
manifestando contrário, aprovado por todos os vereadores presentes. PROCESSOS EM
REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL - Passamos, agora, a Pauta da Ordem do Dia. Interessado:
Prefeitura de São Carlos. "Altera o dispositivo da Lei Municipal nº 13.432 de 20 de setembro
de 2004, "que institui o Conselho de Usuários de Transporte de Passageiros no Município e dá
outras providências". (processo nº 2415/17) - VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Questão de ordem. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Questão de ordem, nobre
vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Pediu retirada por duas
semanas para poder avaliar esse processo, e depois de duas semanas a gente voltar duas
sessões. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Há acordo entre os Srs. Vereadores,
mas eu vou colocar o pedido em votação. Vereadores que são favoráveis ao adiamento por
duas sessões, permaneçam como estão, manifestando-se os vereadores contrários. Aprovado o
adiamento. Passamos ao Processo nº 3.128, Projeto de Lei nº 362. Interessado: vereador
Elton Carvalho, "que institui o programa de prevenção e combate ao suicídio no município de
São Carlos e dá outras providências". Existe uma emenda substitutiva no substitutivo que já é
de conhecimento dos Srs. Vereadores, inclusive, das comissões desta Casa. Eu coloco o
projeto substitutivo em votação. Vereadores favoráveis ao projeto substitutivo, eu solicito
votação nominal ou a pedido do propositor vereador Elton Carvalho. Prevenção de combate
ao suicídio. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, o senhor poderia repetir
para que os vereadores ouçam de novo o que vai ser votado agora, por gentileza?
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Nós vamos votar agora, Srs. Vereadores, o
Processo nº 3128. Interessado: vereador Elton Carvalho, "que institui o programa de
prevenção e combate ao suicídio no município de São Carlos e dá outras providências". Está
em votação o substitutivo que já é de conhecimento dos Srs. Vereadores e também das
comissões nesta Casa, pois foi protocolado no dia 26 de outubro de 2017. Está em votação o
substitutivo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a
primeira votação desta tarde. Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereadora Cidinha? Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Edson Ferreira. Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Gustavo Pozzi. Vereador João Muller, ausência justificada. Vereador Júlio Cesar,
ausência justificada. Vereadora Laide, sim. Vereador Leandro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão
Fernandes, sim. Vereador Luiz Enrique. Vereador Malabim, sim. Vereador Marquinho
Amaral no exercício da presidência não vota.
Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Paraná,
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sim. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei, sim.
Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha? Dezessete vereadores votaram sim e nenhum ao
contrário, Sr. Presidente. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Portanto, aprovado o
Substitutivo nº 3.128, Projeto de Lei nº 362. Agora, passamos... só um minuto, Sr. Nobre
vereador. Passamos a votação da emenda apresentada também pelo propositor no dia 6 de
dezembro de 2017. Emenda supressiva, "suprime o art. 3º do Projeto de Lei nº 362, Processo
nº 3.128 fica suprimido". Sala das sessões, 8 de dezembro de 2017. Está em votação também
nominal a emenda apresentada pelo vereador propositor Elton Carvalho. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a segunda votação desta tarde.
Vereadora Azuaite? VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Chico Loco? VEREADOR CHICO LOCO:
Favorável, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: 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 ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo. Vereador João Muller, ausência
justificada. Vereador Júlio Cesar, ausência justificada. Vereadora Laide, sim. Vereador
Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Lucão. Vereador Luiz Enrique, o Kiki. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Malabim. Marquinho
Amaral, no exercício da presidência, vereador Marquinho não vota. Vereador Moises.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso,
sim. Vereador Sérgio Rocha. Dezoito vereadores votaram sim, nenhum ao contrário, Sr.
Presidente. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Portanto, aprovada a emenda
supressiva pela totalidade dos vereadores presentes. Passamos agora a votação do Projeto do
Substitutivo aprovado com emenda aprovada, também nominal. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para terceira votação desta tarde. Vereador Azuaite,
sim. Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereadora Cidinha, sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Edson. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo Pozzi, sim.
Vereador João Muller, ausência justificada. Vereador Júlio César, ausência justificada.
Vereadora Laide. Vereador Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Desculpa, vereador Elton, eu não falei teu nome, né?
Desculpa. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereadora Laide, sim. Vereador Leandro Guerreiro, sim também? Sim.
Vereador Lucão Fernandes, sim. Vereador Luiz Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Malabim, sim. Vereador Marquinho
Amaral no exercício da presidência não vota. Vereador Moises, sim. Vereador Paraná.
Vereador Robertinho Mori. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei, sim. Vereador Sérgio
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Rocha. Sérgio Rocha? Sim. Dezoito vereadores votaram sim e nenhum ao contrário, Sr.
Presidente. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Portanto, aprovado o substitutivo
com a emenda. VEREADOR ELTON CARVALHO: Declaração de voto. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Declaração de voto do propositor do projeto, vereador Elton
Carvalho por até 2 minutos. VEREADOR ELTON CARVALHO: Boa tarde a todos, Sr.
Presidente, Mesa Diretora, Sras. e Srs. Vereadores, imprensa que aqui está e quem nos assiste
em casa, a população. Hoje, quero falar um pouco sobre a importância desse projeto. Muitas
pessoas julgam que cometer suicídio é como covarde, ou atribuem outros adjetivos. No
entanto, não se conhece a estrutura familiar, psicológica, os fatos que antecedem e levam a
pessoa a cometer suicídio. Somente no Brasil, em torno de 32 pessoas cometem suicídio todo
dia. É notável também o aumento dos índices de jovens que cometem suicídio. Não podemos
assistir vidas promissoras e toda uma história ser interrompida quando ações de prevenções e
solidariedade estão ao nosso alcance. Através desse projeto, o poder público ofertará suporte e
assistência para essas pessoas, através de ações de prevenção, através de informações,
esclarecimentos, conscientização do valor da vida e mobilização social. Através de debates,
palestras, seminários e outras ações a serem realizadas em espaço público. Serão
desenvolvidas diretrizes com o objetivo de desenvolver a população. Vínculos afetivos e
efetivos; com isso, o aumento da autoestima, resiliência e autoconfiança para lidar com
situações adversas serão possíveis. Muito obrigado a todos por me apoiar nesse projeto. Uma
boa tarde a todos. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Declaração de voto, nobre
vereador Kiki. Em seguida, o vereador Rodson e depois o vereador Chico. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Boa tarde, Sr. Presidente, demais membros dessa Mesa, vereadores,
vereadoras, público presente. Eu quero parabenizar o vereador Elton pela feliz iniciativa de
promover essa discussão, de levar à frente esse tema tão importante e também alarmante na
nossa sociedade. É sabido que a questão do suicídio tem sido Pauta de discussões no início do
ano passado, tomou as redes sociais naquele preocupante e trágico jogo, a baleia azul.
Momento esse em que aqui na Câmara também tivemos discussões, tivemos debates. Só nos
últimos cinco anos, vereador Elton, cresceu 12% no Brasil o número de suicídios. Um número
estarrecedor, número assustador nos coloca diante de algo que não é mais pontual, diante de
algo que, infelizmente, vem em um crescente e como o grande sociólogo Durkheim já dizia:
"isso se deve, em grande parte, por uma questão institucional". Quando, dentro da sociedade,
as estruturas primárias, como a família entram em erupção, entram em colapso, o suicídio não
se torna tão somente um dado esporádico, mas uma realidade que tende a crescer. E o que nós
temos não se tocha tão somente um dado esporádico, mas uma realidade que tende a crescer.
E o que nós temos assistido é, entre outras coisas, um ataque institucional, e dentro desse
ataque, inclui, sem dúvida nenhuma, a família. E eu aproveito este momento para dizer que já
desde o mês nove do ano passado, há, nesta Casa, uma Comissão de Estudo temporário em
defesa da vida e da família, proposta por mim que encontra-se na Comissão de Educação e
que, muito provavelmente, dentro de algumas semanas, assim espero, sobem para votação
neste Plenário. E eu coloco essa comissão também a disposição, esse dispositivo legal que,
hoje, você cria, para que, juntos, possamos pensar em debates, em fóruns, em simpósios, que
levem...PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Para concluir. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Que levam adiante essa questão relacionada ao suicídio. Parabéns, Elton,
parabéns a todos os vereadores favoráveis também a esse projeto e esperemos, então, agora,
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ansioso, assim eu espero, essa votação da comissão em defesa da vida e da família.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Para declaração de voto, por até 2 minutos, o
nobre vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente,
boa tarde vereadores, população que nos acompanha, a imprensa escrita, falada e
televisionada. Eu queria, aqui, parabenizar Vossa Excelência pelo belíssimo Projeto de Lei, eu
que já tive vários amigos, perdi vários amigos no suicídio. Como diz o vereador Kiki, é um
tema muito polêmico, muitas vezes, as pessoas, nos seus momentos de fraqueza, ela não tem,
não se apega a uma religião, não se apega a alguma coisa que vai levar a Deus e muitas vezes
comete suicídio, muito difícil. Então, eu quero, aqui, parabenizar, deixar o meu mandato
também em disposição de Vossa Excelência se precisar de alguma coisa, para que nós
colocarmos a Secretaríamos da Saúde, que uma das responsáveis, a tomar conta, prevenir o
suicídio, porque quando a gente previne, a gente evita a morte de muita gente. Mais uma vez,
parabéns pelo belíssimo trabalho. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Continuando
a declaração de voto, por até 2 minutos, nobre vereador do PSB, Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Eu quero parabenizar esta Casa e, em especial, o vereador Elton Carvalho,
vereador do PSB que muito nos honra. Aliás, o PSB está muito feliz com a sua bancada.
Jovens, dinâmicos e diferentes. A modernidade na política, a nova política está no PSB. E
quando você fala em um programa de prevenção de combate ao suicídio, nós temos que
lembrar que suicídio é algo muito complexo. Você veja, pessoas notáveis como Walmor
Chagas, o cantor Kurt Cobain, cometeram suicídio e até por que razão? Quando nós paramos
para refletir, presidente Marquinho Amaral, o suicídio acontece quando a pessoa não tem mais
aquela sensação de um gozo, um prazer pela vida e parece que a recompensa pela sua
existência está frustrada. Realmente, esta questão, não só a Câmara de São Carlos, mas
também o Brasil. O Congresso Nacional precisa levar uma bandeira que faça uma campanha
de prevenção ao suicídio, principalmente valorizando os valores, as crenças das pessoas para
que as pessoas tenham otimismo, mas, principalmente, que o Brasil olhe para essa juventude,
pensando em um modelo de matiz econômica de desenvolvimento para geração de empregos
e nós não vemos discussões no Congresso Nacional visando o desenvolvimento econômico do
Brasil. Nós vivemos aqui um mar de desemprego, os jovens hoje da faixa dos 20 aos 30 anos
estão, na sua maioria, desempregados porque nós não temos uma economia próspera, uma
economia que olhe para essa juventude, a economia para empreiteiros e para bancos. O Brasil
tem que mudar e precisa mudar urgentemente. Este é um ano em que nós temos que fazer uma
reflexão para a mudança. Parabenizo ao vereador Elton e quero lembrar que isso aqui é um
assunto de muita seriedade e que nós temos que rever nossas condições no país, mas
principalmente, a frustração do povo brasileiro, principalmente da juventude, nós temos que
ter um projeto amplo, nacional, para que ela venha acabar. Muito obrigado. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Com a palavra, por até 2 minutos, o nobre vereador Azuaite
Martins de França. Em seguida, o vereador Lucão e depois o vereador Gustavo.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, vereadores, público
presente, vereador Elton. Quero cumprimentar pela sensibilidade e pela emotividade que essa
questão possa despertar. Eu já me pronunciei nesta Tribuna este ano tratando da questão do
suicídio. É uma questão pouco tratada dentro da nossa cultura. É uma questão que está em
todas as camadas sociais e até mesmo naquelas sociedades que nós imaginamos que estejam
imunes a esse tipo de problema. Por exemplo, na sociedade primitiva entre os índios, os
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índices de suicídio são altos, altos entre os jovens, altos nas classes sociais mais abastadas,
infelizmente altos nas classes sociais, nos jovens, nas classes e menos abastadas também. Mas
eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador Elton, que as grandes revoluções, os grandes
revolucionários são aquelas pessoas feitas de uma matéria-prima chamada emoção. Não existe
nenhum revolucionário na história da humanidade que não tenha se emocionado, que não
tenha sensibilizado com questões humanas como essa com a qual Vossa Excelência se
preocupa. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Só para concluir, vereador.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Eu queria só fazer uma observação. Eu
encerrei meu pronunciamento, mas nesse processo, do ponto de vista formal, nobre
presidente.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Pode liberar para ela.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: É uma curiosidade. Foi feito o projeto,
foi feito o substitutivo, o substitutivo foi votado, e a emenda ao substitutivo do mesmo
vereado. Ele deveria ter sido orientado para fazer a mudança no próprio substitutivo para que
nós pudéssemos votar o substitutivo e ponto final, sem a necessidade de votar a emenda ao
substitutivo, que quando se vota o substitutivo, votou-se e tudo. Então, só fazer esse lembrete
para que a casa, em oportunidades similares, tome a mesma providência. Obrigado.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Muito oportuna a colocação de Vossa
Excelência, experiência que Vossa Excelência tem dentro desse parlamento. Nós vamos pedir
ao presidente titular que determine que haja uma maior fiscalização nesse sentido para não
acontecer novamente. Eu também, até perguntei para o Baiano, causou estranheza ter uma
emenda em um substitutivo. Mas isso e não perde em nenhum momento, viu, vereador Elton,
o brilho da sua grande proposição que esta Casa na tarde de hoje está aprovando. Com a
palavra por até 2 minutos o nobre vereador Gustavo Pozzi por até 2 minutos. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Bom, eu não poderia deixar de parabenizar o vereador Elton pelo
projeto, pela lei que hoje todos nós aprovamos, porque é um assunto sensível, eu e acredito
que quando a família tem um em seus membros alguém que Suíça dou, eu acredito que a
família inteira se desestrutura, fica pensando por que, o que faltou para aquela... como não
sofre uma família que tem entre seus membros uma pessoa que tirou sua própria vida. Queria
parabenizar o vereador Elton pela sensibilidade sobre esse assunto. Parabéns. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Com a palavra, declaração de voto por até 2 minutos o nobre
vereador presidente do PMDB, meu líder nesta Casa, vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito bem, meu e presidente, cumprimentar o
quarteto fantástico do PSB, como o Dr. Francisco falou, nobres vereadores. Vamos
cumprimentar o vereador Elton, mais uma grande iniciativa de Vossa Excelência, entre tantas
outras que Vossa Excelência já apresentou nesse primeiro ano que passou do primeiro
mandato e duas pessoas que passaram por esta Tribuna para cumprimentar Vossa Excelência,
um é o vereador Kiki, que é psicólogo, e que deve ter recebido lá para fazer um atendimento,
pessoas com esse grau de risco, e também o nobre vereador Chico Loco, seu consultório, eu
tenho certeza que ele deve ter acompanhado pacientes próximos de cometer isso e com a
intervenções desses profissionais que muitas vezes evita um desastre desses que possa
ocorrer. Então, vem em boa hora a iniciativa de Vossa Excelência. Parabéns. O vereador
Chico Loco sabe muito bem de um caso, Srs. Vereadores, de uma pessoa, Robertinho Mori,
que ele falou para mim, essa pessoa: "Tem dias que eu durmo, mas não tenho vontade de
acordar". Então, uma pessoa assim, ela está precisando, ela está sinalizando que ela está
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pedindo socorro. E são iniciativas como esta que a gente chega em tempo de se cometer um
suicídio. Nós sabemos que nós somos de Deus, mas existem pessoas que querem uma
resposta mais rápida. Deus tem seu tempo para as coisas, mas as pessoas, às vezes, querem
uma resposta rápida, e não consegue essa resposta e, às vezes, leva ao suicídio. Então,
iniciativas como essa e com os profissionais como Dr. Chico Loco e também como o vereador
Kiki, que faz esse faz atendimento, pode chegar em tempo de evitar um dano maior na vida da
pessoa. Então, parabéns, então pela iniciativa de Vossa Excelência. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Vereador Paraná por até 2 minutos, declaração de voto.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. presidente, na verdade, eu queria parabenizar o
vereador Elton Carvalho, porque ele tem uma sensibilidade muito grande no trato dessas
questões nesta Casa, já foi demonstrado em outros projetos de lei do vereador que foi também
aprovado por este Plenário e esse tema que é discussão de um programa de prevenção ao
suicídio, é muito importante para o nosso município. O que nós esperamos, vereador Elton, é
que o Poder Executivo, de fato, promova essas ações que estão previstas nesse projeto, e nós
votamos muitos programas aqui. Infelizmente, 90% dos programas, os bons programas que
esta Casa aprova, viram lei, a prefeitura simplesmente engaveta e nunca sai do papel. Mas eu
tenho certeza que Vossa Excelência, com a forma de trabalhar que é, vai ficar em cima do
Poder Executivo para que isso, de fato, aconteça no município de São Carlos. Motivos para
suicídio são mais diversos, através do bullying, pelo preconceito, seja por raça, por
homofobia, qualquer outro tipo. Então, neste momento, inclusive, falando já como líder do
PSB, quero parabenizar Vossa Excelência e a permanência e a presença de Vossa Excelência
no PSB engrandece muito essa bancada nesta Casa e que estamos fazendo nesse momento é
dar parabéns. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Passamos, agora, ao Processo nº
343, Projeto de Lei nº 033. Interessado: prefeitura. "Autoriza o Poder Executivo abrir crédito
adicional e especial na prefeitura no valor de R$ 57.965,32, que são para os Conselhos
tutelares e também para a Secretaria da Juventude". Está em votação. Ninguém se
manifestando contra, aprovado. Passamos, agora, ao Processo nº 234. Interessado: prefeitura.
"Autoriza abrir crédito adicional especial na prefeitura, no valor de R$ 55 mil para aquisição
de material permanente na Secretaria Municipal de Obras Públicas", R$ 55 mil. Está em
votação. Ninguém se manifestando contra, aprovado. Passamos agora ao penúltimo projeto.
Processo nº 235. Interessado: prefeitura municipal. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo
abrir crédito adicional especial e crédito adicional suplementar na prefeitura Municipal de São
Carlos no valor de R$ 1.853.462,47. Revitalização e manutenção da sinalização". A
suplementação é na Secretaria Municipal de Transporte e Transito. Está em votação. Ninguém
se manifestando contrário, aprovado. Passamos, agora, ao Processo nº 308 da Prefeitura
Municipal de São Carlos, Processo nº 36.061/2017, processo da prefeitura, "autoriza o Poder
Executivo a conceder repasse financeiro à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de
São Carlos e dá outras providências". Está em votação. Ninguém se manifestando contra,
aprovado o último projeto constante da Pauta da Ordem do Dia. Eu consulto se há algum
vereador inscrito para explicação pessoal. EXPLICAÇÃO PESSOAL – PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL - Único vereador inscrito é o vereador Paraná que está com a
palavra por até 5 minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na minha fala
aqui no Grande Expediente, nós falamos sobre a possibilidade de firmamento de um acordo
entre judiciário e o Ministério Público e a prefeitura nesta tarde com relação ao transporte
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público, ao fim da intervenção e pela informação que nos chega, que nos chegou há alguns
minutos, parece que foi infrutífera entre a prefeitura, o Judiciário e o Ministério Público,
mormente porque, ao que parece, Poder Judiciário entendeu que uma vez que a ação de
intervir na empresa que operava o transporte público foi tomada de forma única e exclusiva
por parte da prefeitura sem participação do Ministério Público e Judiciário, então, esses
entenderam que agora cabe a prefeitura resolver esse problema, já que ela entrou sozinha, ela
que saia sozinha. Isso traz para a gente, aqui, uma grande preocupação, porque o que parecia
ser o fim de uma crise, parecia ser o fim de um grande caos no transporte, pode ser, na
verdade, somente mais um capítulo de um problema que parece que ainda vai se arrastar por
muito tempo. Inclusive, podendo trazer ao Prefeito Municipal, infelizmente, mais uma ação
civil pública ou várias ações civis públicas pelo cometimento de vários atos que, ao que
parece, não respeitaram a legalidade e outras regras. É lamentável, eu, aqui, como vereador,
me coloco a disposição para ajudar naquilo que eu posso. Estávamos até aqui, alguns
vereadores comentando que, possivelmente, poderia vir para esta Casa, até uma minuta de
acordo para ser chancelada nesta Casa, inclusive podendo prever até um subsídio para a
empresa, não sei de que forma, mas estava sendo cogitado, e agora, alguns minutos atrás nos
chega a informação de que não houve acordo e que o Judiciário e nem o Ministério Público
irão pôr a mão nessa cumbuca. Eu já esperava isso, como foi minha fala. Vamos aguardar,
agora, os próximos capítulos. Eu fico muito triste, hoje teve informação de que 50 ônibus
novos vieram para a cidade de São Carlos para começar a operar após a realização desse
acordo. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu encontrei com 15, só para colaborar
com a fala de Vossa Excelência. VEREADOR PARANÁ FILHO: Exatamente.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Estava indo para Itirapina e encontrei com 15.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, eu acho que se o prefeito Airton Garcia não tomar
muito cuidado, isso eu falo aqui com muito pesar, muita tristeza. Se o prefeito Airton Garcia
não souber sair dessa situação que ele entrou, ele não termina o ano de 2018 sentado na
cadeira de prefeito. Ele entrou em uma situação seríssima. Seríssima! É uma coisa que, pelo
que se sabe, Dr. Ademir Souza e Silva, que estava jogando no time, agora quer chutar, quer
fazer gol contra. Mas tudo bem, vamos torcer para que tudo vá bem, para que mais rápido
possível a gente saia dessa crise, tenho certeza que esta Casa está disposta a ajudar, dentro da
sua prerrogativa, dentro da sua atribuição, a gente não pode extrapolar, e da legalidade, da
moralidade, estamos dispostos, mas, infelizmente, não nos compete tomar a decisão pelo
prefeito, nem pelo juiz, nem pelo promotor. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Resumindo a fala do nobre vereador Paraná e usando um termo
bíblico, quem pariu Mateus que o balance. É muito ruim isso tudo que está acontecendo na
nossa cidade de São Carlos. Antes de encerrar os nossos trabalhos, eu solicito ao vereador
Gustavo Pozzi que faça a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Júlio Cesar justificou ausência. Marquinho Amaral.
PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Chico Loco.
Rodson. Sérgio rocha. Azuaite. Cidinha. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA:
Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Elton. Gustavo Pozzi, presente. João Muller
justificou. Laide. Leandro Guerreiro. Lucão Fernandes. Luiz Enrique, Malabim. Moises.
Paraná. Robertinho Mori. E Roselei Françoso. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
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Tendo encerrados os nossos trabalhos, quero agradecer em nome do presidente titular desta
Casa, em nome de todos os vereadores, a todos que aqui estiveram, a todos que nos ajudaram
na construção dos nossos trabalhos. Agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer aos
funcionários desta Casa, agradecer a imprensa e a todos que nos acompanharam, desejando
uma ótima e abençoada noite de terça-feira a todos. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

